
  

Dordrecht, 9 mei 2020 
 
 
 
Beste speler, 
 
Vanaf maandag 11 mei mogen we de poorten van onze club weer openen 
voor alle spelers, dus behalve de jeugd kunnen nu ook de senioren weer 
trainen. We zijn heel blij met deze versoepeling van de coronamaatregelen, 
ook al geldt deze alleen voor trainingen. Wedstrijden kunnen tot in ieder 
geval 1 september niet worden gespeeld.  
 
Omdat we ons aan allerlei voorschriften moeten houden, zullen we de 
trainingen rustig weer opstarten. Een van de belangrijkste regels is dat we 
anderhalve meter afstand moeten houden tot elkaar, niet alleen op het 
veld, maar ook onderweg naar de club. In samenwerking met de KNVB en 
de gemeente hebben we hiervoor een plan van aanpak gemaakt, waardoor 
we met een gerust hart onze deuren kunnen openen voor alle teams.  
 
Om alles in goede banen te leiden tref je bij deze brief een bijlage met 
richtlijnen aan. We doen een beroep op ieders medewerking om zich aan 
die richtlijnen te houden. Daarnaast hebben we het trainingsschema 
moeten aanpassen. Behalve de coronarichtlijnen vindt er namelijk ook 
onderhoud aan een aantal velden plaats. Het nieuwe schema vind je ook 
als bijlage bij deze brief.  
 
De komende 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 zullen we evalueren of de 
gekozen aanpak werkt en of er wellicht zaken voor verbetering vatbaar zijn. 
Dit is voor iedereen een nieuwe situatie en alleen door samen te werken 
kunnen we het tot een succes brengen. We doen dan ook een dringend 
beroep op jouw medewerking: houd je aan de richtlijnen, kom alleen naar 
het sportpark om te trainen en blijf achteraf niet hangen op het complex. 
Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan gevolgen hebben voor de 
toestemming die wij van de gemeente hebben gekregen. Zover willen we 
het uiteraard niet laten komen. Het complex wordt direct na de laatste 
training gesloten. 
 
Uiteraard houden we alle ontwikkelingen goed in de gaten. Zodra er iets 
verandert aan de gestelde maatregelen, zullen we je hierover informeren. 
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief of de 
richtlijnen, stel deze dan aan ondergetekende. Tot slot wensen we iedereen 
veel plezier toe bij het hervatten van de trainingen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Groesbeek 
 
Mail: ronaldgroesbeek@upcmail.nl   
Mob: 06-28533998 
 
 

mailto:ronaldgroesbeek@upcmail.nl

