
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Corona contactpersoon: 
Gabriëlla Gonzalez 
gabriella@kuksoolwon-haarlemmermeer.com 
06-24543336 
Activiteiten: 

1. Woensdagen van 18:00-19:00 Kuk Sool Won les. 
2. Zaterdagen van 11:00-12:00 Kuk Sool Won les. 

Algemene informatie: 

• Er wordt gesport op het terrein van de Vennep-Flyers in Nieuw-Vennep. 

• Ouders zijn niet toegestaan op dit park. 

• De kantine is gesloten. 

• Via de website, email en via WhatsApp informeren wij onze leden over de maatregelen die 
genomen zijn, en de voorwaarde waar de leden aan moeten voldoen wanneer zij komen trainen. 

Het protocol voor de Kuk Sool Won lessen: 

• Kuk Sool Won Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor het toezicht en naleving van de richtlijnen 
en het protocol.  

• Kinderen krijgen vooraf schrijven met het protocol. 

• De trainer opent het park (standard zit het hek op slot) voor de leerlingen. 

• Leerlingen raken geen hekken of deuren aan. 

• Training vindt plaats op het grasveld naast het beeballveld. 

• De trainer zal vooraf aan elke leerling vragen of deze verkouden is of een andere kwaal hebben, 
indien ja, dan wordt de speler teruggestuurd naar huis  

• De trainer zal ten alle tijden 1,5 meter afstand houden tot de leerlingen  

• Leerlingen van 13 jaar en ouder zullen anderhalve meter bij elkaar vandaan blijven  

• Drinkpauzes en uitleg: leerlingen blijven op hun positie staan waar zij op dat moment trainen 

• Kinderen nemen, indien zij dit willen, hun eigen bidon of flesje mee met naam erop. Het is niet 
toegestaan uit andermans flesje te drinken. 

• Tijdens de trainingen zullen de kinderen 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Uit voorzorg zullen de 
technieken die normaal gesproken met een partner uitgevoerd worden, nu met een fictieve partner 
uitgevoerd worden. Tenzij leden uit hetzelfde huishouden komen. Dit om te voorkomen dat er 
aanraking plaats vindt tussen de leden. 

• Na afloop van de training zal de trainer het toegangshek tot het park weer op slot draaien 

• Leerlingen wassen thuis hun handen, voor en na het trainen. 

• Leerlingen blijven thuis bij gezondheidsklachten en als er iemand in het gezin koorts (38 graden) 
heeft. 
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