
 
 
Beste jeugdspeler, ouder,  
 
Hė, hė! Eindelijk kan het weer eens over voetbal gaan… 
K Merksplas SK start met trainen en nodigt alle jeugd uit om mee te doen.  
Vanaf maandag 3 augustus 2020 hernemen we de trainingen! 
 
Er zijn weer mogelijkheden om voorzichtig te sporten mits we dit veilig vormgeven. We vragen 
dan ook discipline in het opvolgen van de instructies, zodat onze vrijwilligers en spelers op een 
veilige manier aan de slag kunnen (en hopelijk ook blijven!). 
Niet alleen onze leden zijn welkom, maar ook kinderen die nog niet op voetbal zitten en eens een 
keertje willen proberen. Voor onze leden rekenen we op deelname aan de trainingen, anders 
afmelden op de gebruikelijke wijze. Voor niet-leden, graag een mailtje vooraf naar: 
jeugd@kmerksplassk.be, zodat wij de nodige info kunnen doorgeven.  
 
De afspraken (trainingsvelden Hoevestraat): 

1. We komen op het afgesproken tijdstip, maximaal 5 minuten eerder. Dit om veel onnodige 
contacten met anderen te vermijden; 

2. Bij hoestklachten, keelklachten of koorts blijven we thuis; 
3. Als een van de huisgenoten Corona of verschijnselen van Corona heeft, blijven we ook 

thuis; 
4. Spelers blijven de opgelegde termijn in quarantaine (dus thuis!) wanneer ze op vakantie 

(of uitstap) zijn geweest in een risicogebied; 
5. De kinderen worden afgezet op het parkeerterrein. M.a.w. de ouder (of begeleider) 

betreedt geen oefenvelden; 
6. Bij het afzetten en ophalen houden we anderhalve meter afstand van elkaar en dragen 

we een mondmasker; 
7. Toeschouwers worden niet toegelaten tijdens de trainingen.  
8. Spelers tot en met U17 mogen vanaf heden tot 25 augustus vriendschappelijke 

wedstrijden spelen. Normaliter mag 1 ouder de wedstrijd bijwonen.  
LET OP: lokale overheden kunnen extra maatregelen nemen. De trainer zal dus de 
bewuste ouders op de hoogte brengen; 

9. Spelers houden, in de mate van het mogelijke, afstand van elkaar. Handen schudden, 
omhelzen, ravotten… is niet toegelaten; 

10. We komen in voetbaltenue en douchen thuis, de kleedkamers blijven gesloten; 
11. Ieder brengt een eigen drinkbus mee. Deze kan eventueel door de trainer bijgevuld 

worden; 
12. De trainers zullen opgesteld staan op het oefenterrein om de kinderen op te vangen en af 

te leveren; 



13. Voor- en na het trainen geeft de trainer een dosis desinfecterende handgel aan alle 
spelers en zichzelf; 

14. Alle gebruikte materialen tijdens de training worden na elke training door de trainer 
gereinigd; 

15. Voor de jeugd die op de fiets komt, fiets zoveel mogelijk alleen (of per twee) en bewaar 
ook hier anderhalve meter afstand; 

16. Spelers blijven bij hun eigen trainersgroep wanneer er meerdere trainingsgroepen actief 
zijn op de sportlocatie; 

17. Spelers nemen zo weining mogelijk de bal vast met de handen, tenzij je 
keepershandschoenen draagt.  

 
Wij vragen u met aandrang om bovenstaande zaken goed door te nemen en deze te respecteren. 
Wij vertrouwen er dan ook op dat we op deze wijze op een verantwoorde en veilige manier, veel 
plezier kunnen maken. 
Wij hopen dat iedereen er veel zin in heeft, besef wel dat het trainen anders zal zijn.  
Bovenstaande zaken zullen we ook intern kritisch evalueren en waar nodig aanscherpen. Omdat 
deze situatie ook voor ons nieuw is en de richtlijnen ‘constant’ veranderen, kunnen er nog 
wijzigingen worden doorgevoerd. De trainers zullen nieuwe of aanvullende afspraken met jullie 
delen. Raadpleeg onze website onder COVID-19 (https://www.kmerksplassk.be/738/covid-19/) 
voor de meest actuele stand van zaken. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Jeugdbestuur K Merksplas SK 
 
 
 
 


