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Praktijktrainingen per 25 september 2021 
 

Datum:  28 september 2021 

Betreft:  Praktijktrainingen per 25 september 2021 

 

Deze brief is een aanvulling op eerdere communicatie die verstuurd is m.b.t. ons beleid en onze 

maatregelen m.b.t. het coronavirus (dit alles is te vinden op: https://www.aendtotaal.nl/contact). 

 

Het zal inmiddels bekend zijn, 1,5 meter is geen harde eis meer, maar een advies. Het is een volgende 

stap om weer terug te keren naar het ‘normale’ leven. A&D Totaal heeft telkens de geldende adviezen 

en richtlijnen gevolgd en ook nu doen we dat. In deze brief daarom kort even wat dit betekent voor 

onze praktijktrainingen en we blikken kort vooruit op hetgeen waarschijnlijk komen gaat. Het woord 

waarschijnlijk staat in de vorige zin, omdat we een slag om de arm houden en uiteraard niet kunnen 

voorspellen wanneer we echt weer het normale leven kunnen leiden en kunnen spreken over de 

periode na de coronacrisis. 

Wat verandert er per 25 september? 
- In de basis verandert er niet heel veel. Gezien het feit dat 1,5 meter nog steeds een advies is, 

betekent dit dat we afstand houden van elkaar zoveel mogelijk zullen blijven faciliteren. Wat 

minder streng en prominent als voorheen, maar we laten het nog niet volledig los. Kortom: we 

volgen hiermee de maatschappelijke trend.  

- Wat wel belangrijk is om te vermelden, is dat we de praktijktraining op afstand niet meer 

aanbieden. Er is geen gegronde reden meer om deze training te verkiezen boven de fysieke 

klassikale training. Wel is het een zeer interessante periode en alternatieve trainingsmethode 

geweest. Lees onze ervaringen dan ook terug op: Leren op afstand 

Wat verandert er wanneer we weer terug gaan naar het normale 

leven? 
Dit betekent dat we zoveel weer teruggaan naar de trainingen pre-corona. Voor nu hebben we dit 

gepland staan per 1 januari 2022. Dat betekent dat: 

- Afstand houden ook losgelaten wordt. 

- De maximum groepsgroottes per training weer hersteld worden (is nu 12). 

- We weer terug gaan naar een minder fraudegevoelige methode voor toetsing: klassikaal dus. 

- Andere aanpassingen weer teruggedraaid worden die per training verschillen. 

 

Meer informatie zal tegen die tijd gedeeld worden. Tot zover deze update, bij vragen of opmerkingen 

staan we je graag te woord. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team A&D Totaal 
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