
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op dinsdag 21 april heeft de regering versoepelingsmaatregelen aangekondigd voor kinderen t/m 12 
jaar ten aanzien van de sportactiviteiten per 29 april. Vanuit Volleybalvereniging Blauw Wit hebben 
we de afgelopen dagen gekeken wat de mogelijkheden zijn om volleybal aan te kunnen bieden. 
Binnen sporten is vooralsnog niet toegestaan, daarom hebben wij naar mogelijkheden gezocht om 
buiten te kunnen volleyballen. 
 
Per donderdag 7 mei zullen de CMV trainingen, uiteraard op aangepaste wijze, weer hervat 
worden. Vanuit NOC NSF zijn er verschillende richtlijnen opgesteld die gebruikt zullen worden bij het 
sporten, deze richtlijnen nemen wij als Blauw Wit over tijdens de trainingen. In het vervolg van de 
brief zullen wij daarover verdere informatie geven. 
 
Om grote groepsvorming te voorkomen, is het uitgangspunt dat we tijdens de buiten trainingen de 
teamindeling aanhouden, waarin tijdens de reguliere cmv trainingen ook getraind wordt. Dan 
houden we kleine, overzichtelijke groepen. We houden een spreiding aan in begin- en eindtijd, zodat 
niet alle kinderen gelijktijdig aankomen en vertrekken. De indeling vindt u onderaan deze brief. 
 
De locatie van de trainingen zal naast de tennisbaan in Oldebroek zijn. Hier worden 3 tijdelijke velden 
opgebouwd. Hier staat Anouk op afgesproken tijden (zie indeling) om de kinderen te ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezondheid: wanneer mag uw kind komen trainen? 
Uw zoon/dochter mag alleen komen trainen als: 

- Hij/zij geen klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts 
- Er in de afgelopen 24 uur in uw huishouden geen sprake is van koorts (38c of hoger) en/of 
- benauwdheidsklachten. 
- Er niemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat uw 

kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw 
kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 
 

Protocol kind naar de training brengen. 
- Wanneer uw zoon/dochter oud genoeg is en normaal ook zelfstandig op de fiets naar de 

locatie gaat, heeft dit de voorkeur. Wilt u uw kind toch zelf brengen, dan kunt u uw kind op 
de parkeerplaats van de Talter afzetten. 

- Als ouder/verzorger van het kind heeft u geen toegang tot de sportlocatie! 
- Uw kind mag niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de trainingstijd de locatie 

betreden. 
- Laat uw kind thuis naar het toilet gaan, er zijn hiervoor geen faciliteiten beschikbaar; 

 



 

 
- Bij binnenkomst desinfecteert uw kind zijn/haar handen. Een trainer van Blauw Wit staat 

hierbij. 
- Geef uw zoon/dochter een eigen bidon mee, waar de naam van hem/haar op staat! 

 
Protocol kind van de training ophalen. 

- Uw kind komt, samen met de trainer, naar de uitgang van het terrein lopen. Hier kan uw kind 
- eventueel opgehaald worden. Blijf te allen tijde 1,5 meter afstand houden tussen eventuele 

ander ouders en trainers die daar zijn. 
- U vertrekt direct met uw kind na afloop van de training. 
- Parkeer de auto op de parkeerplaats van de Talter. 
- Laat uw kind  thuis direct de handen wassen! 

 
Hoe waarborgen wij vanuit Volleybalvereniging Blauw Wit de veiligheid van uw kind? 

- Per groepje is er maximaal 1 trainer aanwezig. Daarnaast is er 1 aanspreekpunt vanuit de 
vereniging voor de verschillende trainingsgroepen. 

- De trainer houdt (zoveel mogelijk) 1,5 meter afstand van de kinderen. 
- De kinderen die aanwezig zijn op een veld, zijn maximaal 12 jaar oud, oudere kinderen staan 

wij niet toe. 
- Wij laten de kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. 
- Wij laten geen toeschouwers toe op het veld en rondom de locatie. 
- Ook de trainers desinfecteren hun handen voor start van de training. 
- De ballen worden tijdens de hele training gebruikt op 1 veld. Aan het begin, tijdens de 

training en aan het eind van de training worden de ballen schoongemaakt met 
desinfecterende wegwerp schoonmaakdoekjes. De ballen blijven steeds op hetzelfde veldje. 

- Kleedkamers zijn gesloten, alleen bij noodgevallen is er een toilet beschikbaar. 
- Vanuit de gemeente zijn we verplicht om een Corona verantwoordelijke aan te stellen. Voor 

de trainingen rondom CMV is Anouk Kroes het aanspreekpunt en zij al vragen en 
opmerkingen bespreken met het bestuur van de vereniging. 

 
Handhaving 
We willen de kinderen t/m 12 jaar de optie bieden om te komen sporten. Dit gaat op een aangepaste 
manier. We willen u als ouders vragen om de hier boven genoemde afspraken thuis met de kinderen 
door te spreken.. Wanneer regels niet nageleefd worden, kunnen wij de veiligheid niet garanderen 
en zullen we de trainingsmomenten voor iedereen moeten stoppen. We gaan ervanuit dat dit niet 
nodig is. 
 
Trainingen buiten 
De trainingen zullen buiten plaats vinden. De trainingen kunnen alleen doorgaan wanneer het niet 
(hard) regent. Mocht een training niet kunnen doorgaan, dan zullen wij dat communiceren.  
De kinderen kunnen in korte broek en shirt komen, maar neem wel een trainingsjasje/vest mee. 
Neem ook een eigen bidon, voorzien van een naam, mee. Mocht het warm en 
zonnig zijn, smeer uw kinderen dan in met zonnebrand. 
 
Meetrainen 
Premier Rutte heeft een oproep gedaan om de club ook open te stellen voor niet-leden. Wij willen 
hier op den duur zeker gehoor aan geven, maar willen ons eerst richten op het opstarten van deze 
nieuwe manier van trainen, voor ons is het ook allemaal nieuw.  
 
 
 



 

 
Afmelden 
In deze periode is het belangrijk dat u uw zoon/dochter afmeldt, wanneer hij/zij niet op een 
training aanwezig kan zijn. Afmelden kan via Anouk of Kay. 
 
Als laatste willen we meegeven dat het absoluut niet verplicht is om te komen trainen. Gezondheid 
blijft voor ons allemaal voorop staan, indien u het niet ziet zitten dat uw zoon/dochter komt 
volleyballen, dan hebben wij daar alle begrip voor! 
Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ondergetekende. We wensen de 
kinderen in ieder geval heel veel plezier tijdens de trainingen! We zien er naar uit om iedereen weer 
mogen te ontvangen! 
 
Sportieve groet, 
 
Mede namens de andere trainers. 
 
 

16:00 tot 17.00 
Niveau 2 & 3 
Kay 

16:45 tot 17.45 
Niveau 4 & 5 
Kay en assistenttrainers  

Sophie Boerendans 
Hanne van Boven 
Lieke Leusink 
Rick Nagelhout 
Thira van Oene 
Luca Boerendans 
Robert van 't Hof 
Geerten Haze 

Linde van Beek 
Elynn Jonker 
Naomi Doornwaard 
Linsey Immeker 
David Welmers 
Jouke Krol 
Jan Visch 
Elske ten Cate 
Geert Krol 
Zilpa van de Streek 
Leon van den Bosch 
Bart Morren 
Damaris van 't Slot 
Matthan Haze 
Ruth Morren Wendy Bleij 
Rudo Bikker 
Iris Schoonhoven 
Rosalie Lokhorst 
Britt Bosch 
Lotte Eibrink 
Thirza Morren 
Nora Doornewaard 
 

 


