
Buiten training 6-7 & 8-10 jaar 
Buiten training 11-15 & 16+ jaar 

Buiten training 2-5 & 6-7 jaar 
Buiten training 16+ jaar 

Buiten training 2-5 & 6-7 jaar
Buiten training 8-10 & 11-15 jaar

15.15-16.00 uur 
16.15-17.00 uur 

10.00-10.45 uur 
11.00-11.45 uur 

10.00-10.45 uur 
11.00-11.45 uur

1. We hebben naast het gebouw een afzetpunt bij de oranje vlag en
oranje auto's op het kaartje. En voor het gebouw een ophaalpunt bij
de zwarte vlag en zwarte auto's op het kaartje. Dit om ervoor te
zorgen dat de ouders en kinderen van de verschillende groepen
elkaar zo min mogelijk kruisen. 

2. De gemeente vraagt alle  kinderen zoveel mogelijk zelfstandig
naar de training te laten komen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan
graag met de auto en als ouder in de auto blijven tijdens het brengen
en halen.  Zie de oranje auto's voor brengen en zwart voor halen.

3. Voor iedereen vanaf 13 jaar geldt er een mondkapjesplicht. Deze
mag tijdens de training af, maar moet op bij aankomst en vertrek.
 
4. De 1,5m afstand moet voor de 16+ jaar zowel nageleefd worden
tijdens de training als bij aankomst en vertrek. 

5. Kleedkamers zijn gesloten. Het toilet is wel in gebruik. Kom dus
warm aangekleed en met goede sportschoenen naar de training. 

6. Uiteraard zijn de standaard regels ook nog steeds van kracht
zoals: blijf thuis als je ziek of verkouden bent, kom 5 minuten voor
aanvang naar de training en neem je eigen bidon mee. 

Informatiesheet om deel te nemen 
aan de buitentrainingen van BTN

Woensdag: 

Zaterdag: 

Zondag: 

ROOSTER BUITEN TRAININGEN

TRAININGSLOCATIE
Adres: Gentseweg 10 te Gouda - op de parkeerplaats

Omdat de gemeente controleert op de 1,5 afstand regel, samenscholing en mondkapjesplicht moeten we aan een
aantal regels voldoen om buiten te kunnen sporten:

Aanmelden voor de buiten training is net als tijdens de reguliere lessen binnen verplicht en kan op exact dezelfde
wijze. Ga hiervoor naar de website www.budotopnederland.nl  of onze wix app en meld je aan met je eigen
account. Meerdere kinderen uit een gezin in een groep? Meld elk kind dan aan voor de training via de website. 

AANMELDEN VOOR DE TRAINING



sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier

spelregels voor ouders/verzorgers 
om veilig samen buiten te sporten 

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

TRAININGSLOCATIE

AFZET EN OPHAAL PLEK

We hebben naast het gebouw een afzetpunt bij de
oranje vlag  op de foto. En voor het gebouw een
ophaalpunt bij de zwarte vlag op de foto. Dit om
ervoor te zorgen dat de ouders en kinderen van de
verschillende groepen elkaar zo min mogelijk
kruisen. 

Bij het afzetpunt en ophaalpunt zal er een
begeleider aanwezig om de kinderen op te vangen
en naar de ouders terug te brengen. 

Let op: probeer de kinderen zoveel mogelijk
zelfstandig naar de training te laten komen. En als
dit niet mogelijk is kom dan met de auto waarin je
kan blijven wachten. 

We trainen onder het gebouw waarin onze dojo is
gevestigd aan de Gentseweg 10 te Gouda. Omdat
dit overdekt is kunnen we ook bij regenachtig
weer trainen. 

Ouders zijn helaas niet toegestaan langs de
trainingslocatie, maar je mag wel in de auto
wachten. 

Zorg ervoor dat je al warm omgekleed naar de
training komt want het gebouw is gesloten. En trek
goede sportschoenen aan en kleding waarin je
makkelijk en veilig kan bewegen.  



spelregels voor ouders/verzorgers 
om veilig samen buiten te sporten 

sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier
Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

informatie voor ouders/verzorgers BTN



om veilig samen buiten te sporten 

sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier

informatie voor sporters BTN

spelregels voor de btn toppers 

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol


