
UPDATE:   Budo   Top   Nederland   en   het   Coronavirus  
 

Inmiddels  zijn  de  maatregelen  rondom  het  coronavirus  nog  verder  aangescherpt  en            
moeten  sportclubs  de  deuren  gesloten  houden  tot  6  april  en  mogelijk  langer.  Wij  hebben               
vanaf  het  eerste  moment  jullie  laten  weten  dat  wij  geven  om  de  gezondheid  van  jullie                
Toppers  (de  leden)  en  onze  Trainers,  en  volgen  daarom  nauwgezet  de  adviezen  van  het               
RIVM  en  NOC*NSF.  Met  deze  nieuwe  maatregelen  als  uitgangspunt  is  het  ook  zover              
gekomen  dat  wij  ons  zorgen  maken  om  de  (financiële)gezondheid  en  bestaansrecht  van  onze  geliefde  club.  Net  als  vele                   
andere  bedrijven  zullen  wij  zelf  ook  maatregelen  moeten  nemen  om  sterker  uit  deze  crisis  te  komen,  en  dit  kunnen  wij                     
alleen  doen  samen  met  jullie  Toppers  als  leden.  Wij  zijn  daarom  ook  ontzettend  dankbaar  voor  al  jullie  steun  en  begrip  in                      
de  afgelopen  tijd.  Zoals  jullie  van  ons  gewend  zijn  zullen  wij  jullie  blijven  begeleiden  in  jullie  sportieve  ontwikkeling  en  zijn                     
wij  daarom  de  afgelopen  week  druk  bezig  geweest  om  de  club  alvast  virtueel  goed  neer  te  zetten,  indien  de  opgelegde                     
maatregelen   ook   voor   onze   club   langer   gaan   aanhouden.   
 

Maatregelen   en   oplossingen   Budo   Top   Nederland   
De   belangrijkste   maatregelen   en   oplossingen   die   wij   hebben   getroffen   om   jullie   van   dienst   te   kunnen   blijven   zijn   alsvolgt:   

● Trainingsfilmpjes    VAN    Budo   Top   Nederland  
We  zijn  goed  voorbereid  en  ons  team  heeft  heel  hard  gewerkt  om  zoveel  mogelijk  trainingsfilmpjes  te  maken.                  
Elke  week  zullen  jullie  meerdere  trainingsopdrachten  van  ons  ontvangen  via  whatsapp.  De  filmpjes  komen  ook  op                 
de   website,   facebook   en   ons   YouTube   kanaal   te   staan.   
Tip:   bekijk   de   filmpjes   via   een   smart   TV   op   een   groot   scherm.   Extra   leuk   als   je   in   de   woonkamer   wilt   trainen.   

● Trainingsfilmpjes    VOOR    Budo   Top   Nederland   
In  deze  tijd  waarin  sociale  contacten  zoveel  mogelijk  vermeden  moeten  worden  streven  wij  ernaar  het  contact                 
met  jullie  zo  persoonlijk  mogelijk  te  blijven  houden,  en  willen  wij  jullie  blijven  ondersteunen  bij  jullie  sportieve                  
ontwikkeling.  Deel  daarom  naar  aanleiding  van  onze  opdrachten  jullie  trainingsfilmpjes  via  whatsapp  met  ons.               
Deze   zullen   wij   dan   voorzien   van   tips   en   tops,   zodat   jullie   jezelf   ook   in   deze   tijd   kunnen   blijven   ontwikkelen.  
Tip:   er   is   een   leuke   app   genaamd   Coach   Eye   om   je   eigen   filmpjes   goed   te   kunnen   bekijken   en   verbeteren.   

● Online   training   via   live   stream   
Er  zijn  ook  voorbereidingen  getroffen  om  trainingen  uit  te  zenden  zodat  jullie  deze  live  kunnen  volgen  via  ons                   
YouTube  kanaal.  Graag  vernemen  wij  deze  week  van  jullie  welke  trainingsactiviteiten  en  wanneer  jullie  deze  live                 
zouden   willen   volgen,   zodat   we   de   juiste   trainingen   kunnen   voorbereiden   en   aanbieden.   

● Werkboek   
Het   werkboek   blijven   we   doorontwikkelen   en   verder   uitbreiden   zodat   iedereen   elke   week   opdrachten   kan   maken.  
Er  zullen  ook  opdrachten  bijkomen  die  gericht  zijn  op  gevorderden,  volwassen  en  ouders  van  onze  Toppers  die  in                   
het   teken   staan   van   mindset.  
Tip:   Mochten   jullie   geen   printer   hebben,   neem   dan   contact   op   met   je   Sensei.   

● Budo   Top   Nederland   moet   mogelijk   nog   8   weken   extra   de   deuren   sluiten   tot   en   met   1   juni.   
Dit  zou  voor  ons  betekenen  dat  wij  geen  trainingen  mogen  verzorgen  in  onze  dojo  (zaal).  Om  deze  periode  te                    
compenseren  zullen  wij  in  de  Zomervakantie  en  Herfstvakantie  open  blijven  en  alle  trainingen  voor  onze  Toppers                 
blijven   verzorgen.   Uiteraard   blijven   we   dan   tot   1   juni   wel   andere   manier   vinden   om   ‘trainingen’   aan   te   bieden.   

● Gratis   workshops   en   trainingen   voor   ouders,   broertjes   en   zusjes   
Nu   alle   sportclubs   gesloten   zijn,   kinderen   niet   meer   vrijuit   buiten   mogen   spelen,   er   geen   gymlessen   meer   zijn   en  
iedereen   minder   bewegingsvrijheid   heeft,   is   in   beweging   blijven   extra   belangrijk.   Alle   broertjes   en   zusjes   kunnen  
daarom   gezellig   meedoen   en   alle   ouders   krijgen   ook   leuke   ideeën   voor   spelvormen   om   thuis   bezig   te   blijven.   Als  
dank   voor   jullie   steun   willen   we   jullie   Toppers   ter   compensatie   iets   extra’s   bieden.   Er   zullen   online   vernieuwende  
workshops   en   trainingen   worden   verzorgd   die   jullie   allemaal   kunnen   volgen   #StayAtHome   #StayFit  

Wij  zullen  de  komende  weken  misschien  nog  wel  harder  werken  dan  ooit  te  voren  om  nieuwe  manieren  en  creatieve                    
oplossingen  te  bedenken  in  een  voor  ons  ook  nieuwe  situatie.  Ondanks  dat  de  Sensei’s  Kitty  en  Sayra  nog  in  hun                     
zwangerschapsverlof  periode  zitten  hebben  ze  de  afgelopen  weken  keihard  gewerkt  om  het  bovenstaande  te  realiseren.                
Wij  zijn  daarom  ook  ontzettend  blij  met  alle  positieve  reacties  en  jullie  steun.  Het  doet  ons  goed  om  te  zien  dat  we  een                        
club  hebben  met  leden  die  achter  ons  staan,  ook  in  zware  tijden,  en  lid  blijven  van  de  club.  Alleen  dankzij  jullie  kunnen  wij                        
als  club  blijven  bestaan.  Wij  realiseren  ons  ook  dat  er  leden  zijn  die  net  als  ons  in  dezelfde  onzekerheid  zitten.  Deze                      
leden  willen  wij  zeggen:  schroom  niet  en  ga  met  ons  in  gesprek.  Wij  zullen  er  alles  aan  doen  om  ook  jullie  zo  goed                        
mogelijk   te   ondersteunen.  
 
 
 

                                                  When   life   gives   you   lemons   we   make   lemonade!   


