
                                                                                                                                     

 

 

Hoi allen, 

Afgelopen maandag zijn er door de regering weer een aantal nieuwe maatregelen bekend 

gemaakt. 

We zetten even de belangrijkste zaken voor jullie op een rij voor de komende 3 weken: 

 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. 

Spelers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij 

(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) 

hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit 

geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar. 

Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het 

sporten en tot kinderen t/m 12 jaar. 

Was voor en na het bezoek van de sportlocatie je handen met water en zeep. 

Bij uitwedstrijden dient het aantal ouders dat mee rijdt geminimaliseerd te worden; zij 

mogen, als zijnde begeleider, wel naar de wedstrijd kijken (op gepaste afstand van elkaar). 

Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen t/m M019. Dus niet meer auto’s dan strikt noodzakelijk. 

We laten het aan jullie over of je wel of geen mondkapje wilt dragen in de auto; indien dit 

wel de voorkeur heeft, graag even van te voren melden aan de spelers. 

Ouders/verzorgers mogen NIET aanwezig zijn bij trainingen en bij thuiswedstrijden. Kinderen 

kunnen op de parkeerplaats afgezet worden; ouders dienen vervolgens weer te vertrekken 

en het sportcomplex NIET te betreden. 

Er mag in principe WEL gedoucht worden; er mogen echter geen ouders aanwezig zijn in de 

kleedruimten (dit is m.n. belangrijk voor onze allerjongste spelers). Zelf even bedenken of je 

dan wel wilt douchen met de kinderen, of dat ze thuis douchen. Let wel: bij slecht weer wel 

kijken dat iedereen droge kleren aan doet na de wedstrijd. Er zijn overigens verenigingen 



waar niet gedoucht mag worden (b.v. SV Laar); als we hiervan op de hoogte zijn, zullen we 

dit doorgeven. 

De kantine blijft tot nader order gesloten. Wij zullen er voor zorgen dat er voor de teams 

flessen ranja en bekers klaar staan in het ballenhok. Graag ook de fles/bekers meenemen 

voor de tegenstander. 

Na wedstrijden en trainingen dient het sportcomplex zo spoedig mogelijk verlaten te 

worden. 

Er zal altijd iemand aanwezig zijn van het jeugdbestuur, die zorgt voor de 

wedstrijdcoördinatie en toe ziet op de naleving van de coronamaatregelen. 

 

Verder: Pupil van de Week wordt uitgesteld tot het moment dat er weer publiek aanwezig 

mag zijn op de velden. 

 

Mochten er wijzigingen en/of aanvullingen komen op de maatregelen vanuit de regering of 

vanuit onze eigen vereniging, dat stellen we jullie hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

 

Voor nu: blijf gezond en let op jezelf en op elkaar! Alleen door ons te houden aan de 

richtlijnen krijgen we het virus onder controle en kunnen we elkaar weer zo snel mogelijk 

ontmoeten op onze velden bij Rood-Wit ’67. 

 

 

Jeugdbestuur Rood-Wit ‘67 

 

 


