
 

 

In overleg met de Vlaamse Judofederatie en de gemeente Meise volgt Judo Mansio Meise de 

evolutie van het Coronavirus nauwlettend op. 

Alle maatregelen genomen door de hogere instanties worden strikt opgevolgd door Judo 

Mansio. 

Wij delen nu al mee dat het door onze club georganiseerde tornooi, gepland op zaterdag 25 

en zondag 26 april 2020 NIET zal doorgaan. 

Wat de lokale trainingen betreft hebben wij beslist met het bestuur deze niet te laten 

doorgaan tot nader bericht vanaf vrijdag 13.03.2020. (berichtgeving hieromtrent te volgen 

op onze website) 

Berichtgeving VJF 

Rekening houdend met de evolutie van het coronavirus en met de maatregelen die de 

overheden adviseren en/of opleggen, neemt de Vlaamse Judofederatie de volgende 

maatregelen: 

● Annulering van alle judotornooien die onder auspiciën of met medewerking van de Vlaamse 

Judofederatie gehouden worden tot eind april 2020; 

● Geen verplaatsingen meer naar het buitenland voor judo activiteiten tenzij voor atleten en 

omkadering die nog in de running zijn voor de OS 2020 tot eind april 2020.  Clubs of leden 

die uit eigen initiatief toch naar het buitenland begeven voor judo activiteiten, doen dit op 

eigen initiatief en verantwoordelijkheid;  

 

 

 

 

 



● Binnenlandse stages met minder dan 100 deelnemers kunnen voorlopig wel plaatsvinden, 

mits het respecteren van volgende zaken:  

o verklaring van een arts dat de deelnemer asymptomatisch is;  

o verhoogde hygiënische aandacht zoals handenwassen voor maaltijden, voor elke training, 

extra poetsen van gemeenschappelijke plaatsen; 

o een deelnemer of begeleider die symptomen van niezen, hoesten, kuchen of koorts 

vertoont, dient onmiddellijk de stage te beëindigen en huiswaarts te keren; 

● Alle trainingen (club, topsport, technische, Kata) kunnen voorlopig wel plaatsvinden, mits 

het respecteren van volgende zaken:  

o verhoogde hygiënische aandacht zoals handenwassen voor elke training, extra poetsen van 

gemeenschappelijke plaatsen; 

o wie symptomen zoals niezen, hoesten, kuchen of koorts vertoont of denkt te zullen 

vertonen, dient zich 14 dagen te onthouden van judotrainingen of aanwezigheid in een dojo; 

o wie in contact gekomen is met een bevestigd positief geval van Corona, dient zich 14 dagen 

te onthouden van judotrainingen of aanwezigheid in een dojo; 

o leeftijdsgroepen worden idealiter gescheiden volgens de risicocategorieën: jongeren dus niet 

met masters/veteranen samen in de dojo/op de tatami; 

● Essentiële vergaderingen zoals een Algemene Vergadering of buitengewone AV kunnen 

voorlopig wel plaatsvinden, mits het respecteren van volgende zaken:  

o verhoogde hygiënische aandacht; 

o No handshake no kissing policy; 

o beperken tijdsduur programma < 4hr; 

o beperken mix van leeftijden (geen jeugdtrofeeën bvb). 

Dit zijn de maatregelen die op dit moment (12 maart) van kracht zijn; uiteraard volgen wij als 

sportfederatie de richtlijnen van de overheid en kan het altijd zijn dat de lokale overheden 

nog bijkomende maatregelen opleggen aan de clubs of de leden. 

 Raadpleeg ook:  

Sport Vlaanderen: sporten in tijden van COVID-19 

 

 

Namens het bestuur van Judo Mansio Meise vzw 

 

 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-covid-19/

