
  

 
 
 
 
Beste speler, 
 
Goed nieuws! Vanaf woensdag 29 april mogen we de poorten van onze 
club weer openen voor de jeugdteams. De meeste spelers hebben er veel 
zin in om weer te gaan starten. Dat geldt trouwens ook voor de trainers.  
 
We gaan de trainingen rustig weer opstarten. Daar hebben we een 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, doen we een beroep 
op jouw medewerking. Door de club is al veel geregeld. Als bijlage bij deze 
brief vind je een document met richtlijnen. Houd je aan die richtlijnen. 
Verder is het trainingsschema een klein beetje aangepast. Het nieuwe 
schema hebben we ook als bijlage bij deze brief bijgesloten.  
 
De komende twee weken gaan we de trainingen hervatten met behulp van 
de extra richtlijnen en de oefenstof die ons door de KNVB en trainers van 
Oranje Wit aangeboden is. Na twee weken vragen we trainers, 
coördinatoren, ouders/verzorgers en spelers om hun mening. Hoe vond 
iedereen het gaan toe nu toe? En kunnen we nog dingen verbeteren? Dit is 
voor ons allemaal een nieuwe situatie. Alleen door samen te werken en 
elkaar te helpen kunnen we stapje voor stapje de trainingen weer starten. 
Hoe graag we ook zouden willen, over de toekomst – bijvoorbeeld het 
spelen van wedstrijden – kunnen we nog niets zeggen. We houden alle 
ontwikkelingen goed in de gaten. Zodra er iets verandert aan de gestelde 
maatregelen, laten we je dat weten.  
 
Heb jij, of hebben je ouders/verzorgers, vragen naar aanleiding van deze 
brief of de richtlijnen? Stel deze dan aan Ronald Groesbeek (onderstaand 
mijn gegevens). We wensen iedereen heel veel plezier toe bij het hervatten 
van de trainingen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Groesbeek 
 
Mail: ronaldgroesbeek@upcmail.nl   
Mob: 06-28533998 
 
Ps. Brengen je ouders/verzorgers je met de auto? Vraag hen dan even om 
dit instructiefilmpje te bekijken: https://youtu.be/Wqq6eNkACoU.  
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