
Beste spelers, ouders/verzorgers en trainers, 

Sinds half maart 2020 zijn door de overheid ingrijpende maatregelen uitgevaardigd om de 
verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Dinsdagavond 21 april jl. heeft de 
overheid in haar persconferentie enige versoepeling van deze maatregelen aangekondigd. Een van 
deze versoepelingen betreft de sport. Onderstaand de (gedeeltelijke) opheffing van maatregelen 
welke relevant zijn voor de jeugd van vv Hattem: 

 voor kinderen tot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk 
waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden;  

 tussen 12 en 18 jaar mogen jongeren eveneens trainen, maar dan met 1,5 m afstand 
ertussen (dus geen ‘partijtje’). 

Tevens werd aangegeven dat: 

 de overheid van de gemeente verwacht de regie te nemen bij de wijze waarop deze 
maatregelen opgeheven kunnen worden 

 de opheffing van deze maatregelen geldt met ingang van woensdag 29 april 

Concreet betekent bovenstaande dat de trainingen in eerste instantie weer mogen gaan starten voor 
de volgende leeftijdscategorieën en activiteiten: 

 mini’s / JO7 en de JO8 t/m JO11  
 JO13 / JO15 / JO17 / JO19 
 de voetbalschool, voorzover de deelnemers niet ouder zijn dan 12 jaar  

De KNVB heeft middels twitter aangegeven dat zij een plan hebben opgesteld voor het voetballen op 
‘1,5m’. Dat plan is nog niet gedeeld met de verenigingen. Hier willen we eerste kennis van nemen. 
Op basis hiervan en na afstemming met onze trainers beslissen we of en zo ja op welke wijze de 
trainingen voor de verschillende teams worden hervat. 

Het kan verstandig zijn eerst enige ervaring op te doen met het ‘1,5m trainen’ met een beperkt 
aantal teams, alvorens dit uit te rollen naar alle teams. Het handhaven van de structuur en discipline 
tijdens de reguliere training is bij de verschillende teams onder normale omstandigheden al best een 
uitdaging. Het bedenken en geven van trainingen waarbij trainingsvormen worden uitgevoerd 
conform  de ‘1,5m’ regel en waarin het zo geliefde partijtje en positiespel niet mag, is best een 
uitdaging voor onze technische staf. En voor experimenteren is het nu niet het juiste moment. 

Wij gaan in overleg met de gemeente en onze trainers en laten zsm weten wanneer de trainingen 
weer hervat kunnen worden. 

Met sportieve groet, 

Het Bestuur 


