
Ooij, 1 mei 2020 

 

Aan: de spelers (en ouders/verzorgers van de spelers) van SVO Korfbal en SVO Voetbal 

 

Betreft: trainen op sportpark De Kempkes in Coronatijd 

 

Beste spelers, ouders en verzorgers, 

Als gevolg van de Corona crisis is ons sportcomplex sinds medio maart gesloten. Inmiddels is door de Overheid 
besloten dat per 30 april 2020 sporten weer is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

 Kinderen tot en met 12 jaar mogen buiten georganiseerd en onder begeleiding sporten (wedstrijden zijn 
niet toegestaan) 

 Kinderen van 13 tot en met 18 kaar mogen buiten georganiseerd en onder begeleiding sporten op 1,5 
meter afstand van elkaar (wedstrijden zijn niet toegestaan). 

Stichting De Kempkes en de besturen van SVO Voetbal en SVO Korfbal hebben een gezamenlijk plan van aanpak 
opgesteld, waarin beschreven staat hoe wij bovengenoemde activiteiten Corona-proof aan onze leden kunnen 
aanbieden. De basis voor dit plan van aanpak zijn de richtlijnen van het RIVM,  NOC-NSF, de KNVB en de KNKV. 
Alle richtlijnen zijn verwerkt en ons plan is inmiddels goedgekeurd door de gemeente Berg en Dal. Verder heeft 
SVO voetbal het plan op dinsdag 28 april aan de trainers gepresenteerd en SVO korfbal op vrijdag 1 mei, zodat zij 
volledig op de hoogte zijn hoe wij de komende periode kunnen trainen in Coronatijd. Het plan van aanpak kunt u 
vinden op onze website, maar in deze brief willen wij de belangrijkste punten aan u doorgeven. 

 

Het allerbelangrijkste: vanaf maandag 4 mei 2020 kunnen de jeugdteams van SVO 
Korfbal en SVO Voetbal weer trainen op sportpark De Kempkes in Ooij ! 

  



Belangrijkste richtlijnen op ons sportcomplex: 

 Is uw kind ziek? Dan geldt nog steeds dat deze thuis dient te blijven en dus niet naar de training kan 
komen – zelfs bij lichte verkoudheid. 

 Kinderen dienen voor aanvang van de training thuis de handen te wassen. 
 Kinderen dienen voor aanvang van de training thuis om te kleden. 
 Neem vanuit huis je eigen flesje water mee. 
 Kinderen komen, zoveel als mogelijk, alleen naar het sportcomplex. 
 Ouders mogen het sportcomplex niet betreden. Indien u uw kind naar het sportcomplex brengt, dient uw 

kind bij de poort te worden afgezet. Daar zal hij/zij 5 minuten voor aanvang van de training worden 
opgevangen door de trainer. Vijf minuten na afloop van de training kunt u uw kind bij de poort/ingang 
sportcomplex weer ophalen. Blijf s.v.p. tijdens de training wel bereikbaar, zodat u uw kind in noodgeval 
snel kan ophalen.  

 Kleedkamers, clubhuis en toiletten blijven gesloten 
 Op ons sportcomplex staat desinfectie middel klaar. 
 De kabouterteams, JO9, JO10 en JO11 trainen (zonder de 1,5 meter richtlijn) op veld 1 en betreden via de 

poort (ingang) het complex. 
 De combinatie-teams (JO13 tot en met JO17) trainen, met de 1,5 meter richtlijn op veld 2 en betreden via 

de gang (onder de kantine) het sportcomplex. 
 SVO korfbal zal trainen op het kunstgrasveld (veld 3) en betreedt het complex via de gang onder de 

kantine. 
 Hoofdtrainer SVO Voetbal, Martin de Winkel, heeft oefenstof beschikbaar, zodat de 1,5 meter richtlijn 

geborgd kan worden. Ook zal Martin bij (vrijwel) alle trainingen van JO13 tot en met JO17 aanwezig zijn 
en samen met de trainers van de teams op een verantwoorde en veilige wijze de trainingen verzorgen. 

 De trainingen tot en met 12 zullen bij SVO korfbal verzorgd worden door de vaste trainsters. Deze 
trainingen zullen zoveel mogelijk als “normaal” verlopen, met de bekende trainsters.  

 Hoofdtrainer SVO Korfbal, Petra Schoofs, heeft oefenstof beschikbaar, zodat de 1,5 meter richtlijn 
geborgd kan worden. Ze heeft de leiding over de jeugd van 13 t/m 18. Verder zullen er vier trainsters 
aanwezig zijn om haar te ondersteunen. Op deze manier is er voldoende overzicht en controle om de 
trainingen veilig te laten verlopen.  

 Elke trainingsavond (en zaterdagochtend) zijn, vanuit SVO Voetbal en SVO Korfbal, 2 corona 
coördinatoren aanwezig. 

 Voor zowel de sporters als voor de ouders/verzorgers heeft NOC-NSF een flyer met richtlijnen gemaakt. 
Deze hebben wij als bijlage toegevoegd. Wij vragen jullie vriendelijk om deze flyer vooraf goed door te 
nemen. De complete richtlijnen zijn terug te vinden op de website van de NOC-NSF, KNVB en KNKV. 

Wij beseffen dat de jeugd staat te popelen om weer te gaan trainen. Wij zijn er van overtuigd dat middels het 
goedgekeurde plan van Aanpak en de informatie die onze trainers hebben ontvangen, de kinderen vanaf 4 mei 
weer lekker en op een veilige manier kunnen trainen op ons sportcomplex.   



 

 

Wat vragen wij aan de ouders en spelers ?  

 Neem deze brief en bijgevoegde flyers s.v.p. goed door. 
 Respecteer de hierboven genoemde richtlijnen en handel daar naar. 
 Respecteer eventuele aanvullende richtlijnen die je voor aanvang van de training van je trainer te horen 

krijgt. 

 

Wanneer ga je weer trainen ? 

Vanaf maandag 4 mei kan er weer getraind worden volgens het trainingsschema. Dit trainingsschema zit als 
bijlage bij deze brief. Let op: trainingsdagen en tijden kunnen afwijken van het normale trainingsschema. 

Mocht er toch de komende periode nog vragen zijn over richtlijnen of andere Corona gerelateerde zaken dan kan 
contact worden opgenomen met: 

Voetbal 

 Joost Koks:  06-12297562 
 Patrick Driessen:  06-51194929 

Korfbal 

 Christine Winkels:  06-20592303 
 Marit Nissen:  06-23130208 

 

Wij wensen al onze jeugdleden de komende periode sportieve en leuke trainingsweken. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur SVO Korfbal en bestuur SVO Voetbal 

 

 

Bijlagen: 

1. Trainingsschema tijdens Coronatijd 
2. Flyer voor de spelers: spelregels om weer veilig samen te sporten 
3. Flyer voor de ouders/verzorgers: spelregels om weer veilig samen te sporten 


