
  

 
 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Vanaf woensdag 29 april ontvangen we onze jeugd weer op de club. De 
afgelopen dagen kregen we al veel appjes en berichtjes van ouders wiens 
kinderen niet kunnen wachten om weer te komen trainen. Ook de meeste 
trainers en coördinatoren zien er naar uit om hun teams weer te kunnen 
laten sporten. Er zijn ook ouders die besloten hebben hun kinderen niet te 
laten trainen. En trainers die aan hebben gegeven het niet aan te durven. 
Daar hebben we alle begrip voor! 
 
We gaan de trainingen rustig hervatten en hebben daar een uitgebreid plan 
van aanpak voor gemaakt. In samenwerking met de KNVB en gemeente 
kunnen we met een gerust hart onze deuren openen voor de teams tot en 
met O19. Om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn we afhankelijk van 
de inzet en medewerking van iedereen. Achter de schermen hebben we al 
veel geregeld. Via deze brief en bijbehorende bijlagen informeren we u 
over het volgende: 
 

• Aangepast trainingsschema met daarin voldoende tijd (30 minuten) om 
te wisselen zonder dat groepen elkaar tegenkomen  

• Richtlijnen voor ouders/spelers 

• Een instructiefilmpje voor het afzetten en ophalen van spelers: 
https://youtu.be/Wqq6eNkACoU  

 
De komende twee weken gaan we de trainingen hervatten met behulp van 
de extra richtlijnen en de oefenstof die ons door de KNVB en door Oranje 
Wit-trainers aangeboden wordt. Na twee weken evalueren we onder zowel 
trainers en coördinatoren als onder ouders/verzorgers en spelers. Dit is 
voor ons allemaal een nieuwe situatie. Alleen door samen te werken en 
elkaar te helpen kunnen we stapje voor stapje de trainingen hervatten. Hoe 
graag we ook zouden willen, over de toekomst kunnen we nog niets 
zeggen. We kijken met spanning naar alle ontwikkelingen en de 
persconferenties van het kabinet en leven de gestelde richtlijnen na.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze berichtgeving? 
Stel deze dan aan ondergetekende. We wensen iedereen heel veel plezier 
toe bij het hervatten van de trainingen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Koos van Etten 
 
Mail: kvanetten1@kpnmail.nl   
Mob: 06-20553598 
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