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Onderwerp: Hervatten jeugdtrainingen Noordpool-U.F.C   

Geachte leden van Noordpool-U.F.C, ouders/verzorgers en overige betrokkenen. 

Dinsdag 21 april heeft het kabinet, zoals u in de vorige brief heeft kunnen lezen, bekend 

gemaakt dat jongeren tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen mogen sporten in 

de buitenlucht. Afgelopen dinsdag ontvingen wij van de gemeente het Hogeland een schrijven 

met voorwaarden en afspraken waar wij ons als vereniging aan dienen te houden. Deze 

voorwaarden treft u aan als bijlage bij deze brief.  

Het hoofdbestuur heeft samen met de jeugdafdeling goed gekeken of we de trainingen op 

een verantwoorde wijze kunnen aanbieden. We hebben hier ook contact over gehad met onze 

jeugdtrainers. We hebben besloten dat we allereerst vanaf volgende week (maandag 4 mei) 

weer trainingen gaan aanbieden voor onze jeugdspelers tot en met 12 jaar maar wel onder 

strikte voorwaarden en met duidelijke regels en richtlijnen om het voor iedereen veilig te 

houden.  

Volgens de richtlijnen moeten  de kleedkamers, kantine en sanitaire faciliteiten gesloten 

blijven. Kinderen moeten dus thuis omkleden en douchen. 

Wij kiezen er bewust voor om te starten met de leeftijdscategorie t/m 12 jaar omdat wij eerst 

willen kijken hoe één en ander gaat en of alle afspraken voldoende, bijvoorbeeld  halen en 

brengen, te hanteren zijn.  

Na het starten van deze groep zullen wij op korte termijn kijken naar de leeftijdsgroep t/m 18 

jaar. 

De KNVB is duidelijk over de leeftijdscategorieën: De categorie t/m 12 jaar is vastgesteld door 

het RIVM en valt in het voetbal grotendeels samen met t/m O13. Kinderen die deel uitmaken 

van dit team mogen meedoen met de trainingen. 

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op:  

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59909/hoe-kunnen-kinderen-vanaf-

woensdagweer-voetballen  

Jeugdleden tot en met 12 jaar kunnen voetballen waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand 

tot andere kinderen hoeven aan te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot alle 

andere personen, dus ook tot de trainers. Voor deze leeftijdscategorie gaan we vanaf 

volgende week maandag weer trainingen aanbieden.  

De aanvangstijden van de trainingen worden nog gecommuniceerd via de trainer en/of 

begeleiders van  de verschillende teams. Ook overige aandachtpunten zult u dan ontvangen. 
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We verwachten dat alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers die mee willen doen aan de 

trainingen op de hoogte zijn van de regels en richtlijnen van gemeente en KNVB en zich daar 

ook aan zullen houden.  

De regels en richtlijnen zijn als bijlage bij dit bericht gevoegd en zullen ook bekend gemaakt 

worden op onze  website en via social media (app en facebook)  

Mocht toch blijken dat we de trainingen vanaf 4 mei niet op verantwoorde en voor iedereen 

veilige wijze kunnen organiseren dan betekent dit dat we het bovenstaande programma 

vroegtijdig zullen beëindigen. De organisatie vraagt veel van ons kader. Hun veiligheid en de 

veiligheid van de spelers zal in deze periode de hoogste prioriteit krijgen. Dit vraagt ook om 

de medewerking van ouders en jeugdspelers.  

We willen u daarom verzoeken om dit document en de informatie om deze reden aandachtig 

door te lezen.  

Wij wensen jullie weer heel veel voetbalplezier. Houd je aan de voorschriften en let op elkaar. 

Tot slot een woord van dank aan alle betrokkenen voor alle inspanningen om binnen een week 

alles weer gereed te hebben om de trainingen voor de jeugd te hervatten. 

Namens Hoofdbestuur Noordpool-U.F.C. 

Andries Broekhuizen (voorzitter) 

 

  



Bijlage: Regels en richtlijnen vanuit de gemeente het Hogeland: 

Op het gebied van sport gelden vanaf 29 april 2020 de volgende richtlijnen in onze gemeente: 

• Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer in de buitenlucht onder begeleiding in 

georganiseerd verband trainen. Verenigingen kunnen trainingen en andere sportieve 

activiteiten die buiten plaatsvinden voor de basisschooljeugd daarom weer volledig 

opstarten.[1] Officiële wedstrijden blijven wel verboden omdat deze leiden tot reizen 

en meer contacten, en dus tot een hoger verspreidingsrisico. 

• Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen weer onder begeleiding in 

georganiseerd verband sporten in de buitenlucht. Zij moeten daarbij wel 1,5 meter 

afstand tot elkaar houden. We verwachten van verenigingen dat zij erop toezien dat 

de anderhalvemetermaatregel wordt nageleefd. We moedigen verenigingen daarbij 

aan om met creatieve trainingsvormen te komen waarbij het makkelijker is om 1,5 

meter afstand te houden.  

• Trainingen mogen een maximale duur hebben van 2 uur. Daarnaast dient er een half 

uur tussen twee trainingen te zitten om grote stromen mensen te voorkomen. 

• Verenigingen kunnen hun activiteiten uitvoeren in de openbare ruimte of gebruik 

maken van een gemeentelijke buitensportaccommodatie. Ook verenigingen die 

normaliter binnen sporten kunnen nadenken over vormen van training die buiten 

kunnen plaatsvinden. Let wel dat wij niet kunnen garanderen dat de openbare ruimte 

ook daadwerkelijk beschikbaar is. 

• Kinderen komen waar mogelijk zelfstandig naar de vereniging. Ouders die hun 

kinderen brengen moeten ook meteen weer weggaan. Het is niet de bedoeling dat 

ouders langs de lijn staan.  

• Kleedkamers, kantines, clubgebouwen en sanitaire faciliteiten blijven gesloten. 

Kinderen moeten dus thuis omkleden en douchen. Dit geldt voor zowel kinderen tot 

en met 12 jaar als voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar. 

• Voor iedereen boven de 19 jaar blijven de oude maatregelen van toepassing. Voor hen 

geldt dat zij nog geen georganiseerde sportactiviteiten inclusief trainingen en 

wedstrijden kunnen doen, ongeacht het type sport. Uiteraard blijft het wel mogelijk 

om individueel in de openbare ruimte te sporten met inachtneming van de landelijke 

maatregelen. 

 

 
 


