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Beste leden, ouders en verzorgers,   

Waarschijnlijk heb je het al gelezen, maar vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar 
weer gaan trainen onder begeleiding. Dit is fantastisch nieuws waar we lang naar 
hebben uitgekeken. Via de trainers/coaches worden de trainingstijden gedeeld.  

Het is geenszins meer zoals het was. De gemeente stelt strenge eisen aan het 
openstellen van het sportpark. Het bestuur heeft maatregelen opgesteld en deze 
besproken met de trainers. Wat dit betekent voor de spelers, trainers en ouders lees je 
in deze nieuwsbrief.  

We realiseren dat dit een lange brief is. Lees hem gerust meer dan één keer of lees hem 
na op de website.  

We maken geen uitzonderingen op de regels. Leef de regels na, mocht dit niet gebeuren 
dan kan de gemeente het sportpark opnieuw sluiten. Dit willen we natuurlijk geen van 
allen.  

  

Maatregelen voor de sporters:  

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Maak vooraf de regels 
duidelijk aan de spelers.  

• Blijft thuis als je een van de volgende klachten hebt:  
o neusverkoudheid,  
o hoesten,  
o benauwdheid of  
o koorts.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten. Als 
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag een kind weer sporten en naar buiten.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het nieuwe 
coronavirus. Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog 
ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

• Kom alleen naar het sportpark voor de training onder begeleiding. Vrij trainen op 
het veld is niet toegestaan, onder geen enkele voorwaarde of welk gezelschap 
dan ook.   

• Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.  
• Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het sportpark. Ouders en 

verzorgers mogen het sportpark niet betreden.  
• Kom in sportkleding naar het sportpark. De kleedkamers en kantine zijn 

gesloten.  

https://twins-sc.com/news/
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Je kunt ook niet douchen of naar het toilet. Zorg dat je thuis naar de WC bent 
geweest.  

• Kom op tijd. Wacht niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training. Ga 
niet in groepjes staan wachten.  

• Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, coaches en bestuursleden.  
• Alleen trainers/coaches mogen in de lockerruimte (deur 3) voor de materialen. 

Deze ruimte is verboden voor spelers.  
• Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle anders 

personen, dus ook trainers en anderen spelers.  

Bij spelers t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.  

• Gebruik indien in eigen bezit zoveel mogelijk alleen je eigen materialen (knuppel, 
helm en handschoen). Indien in bezit, draag slaghandschoentjes. Als er gedeelde 
materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen 
direct na gebruik met water en zeep of reiniging doekjes.  

• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit de drinken en neem een handdoekje en 
nog extra water mee voor het wassen van je handen en materialen. De coaches 
worden door de club voorzien van zeep en desinfecterende materialen, maar 
neem gerust je eigen reinigingsspullen mee. (Desinfecteerflesjes zijn besteld, 
maar pas vanaf volgende week beschikbaar).  

• Verlaat direct na de sportactiviteit het sportpark.  

  

Wij danken iedereen voor zich aan deze maatregelen te houden.  

Samen zijn we sterk, samen komen we deze crisis door.  

  

Namens het bestuur van Twins.  

 


