
Beste jeugdleden en  ouders, 

De overheid heeft onlangs bekend gemaakt  dat de jeugd mag starten met (voetbal)activiteiten. 

Vanuit EWC-RESIA hebben wij alle vrijwilligers weer benaderd en wij zijn blij om jullie te kunnen 

meedelen dat vanaf dinsdag 5 mei de trainingen, op aangepaste wijze, starten.  

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM (www.rivm.nl)  en NOCNSF 

(https://nocnsf.nl/sportprotocol)  

   

Wat betekent dit concreet? 

Alle jeugd van 5 t/m 18 jaar mag komen sporten.  

Ook niet-leden, zowel meisjes als jongens, zijn welkom.   

Wil je een keer meedoen, meld je aan. Dit kan via een Whats-app bericht aan Lars Litjens,  

tel. 06-10421824 o.v.v. naam – geboortedatum – telefoonnummer. 

Voor jullie zijn voetbalschoenen en scheenbeschermers niet verplicht, wel wenselijk. 

 

Onderstaande regels worden gehandhaafd op onze sportparken en gelden voor alle jeugd: 

 Blijf thuis als je klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts. 

Ook als iemand binnen het gezin grieperig of koorts heeft, blijf je thuis. 

 Wij gaan er van uit dat alle huidige leden weer deelnemen aan de trainingen en wanneer je 

niet komt, meld je dan af via de normale weg bij je eigen trainer. 

 Voor niet- leden geldt:  meld je tijdig af als je niet komt (voor alle teams is dit bij Lars Litjens, 

tel. 06-10421824) 

 Kinderen komen alleen, liefst per fiets, naar het sportpark. Ouders brengen en halen hun 

kind(eren) alleen als het ècht niet anders kan. 

 Voor de veiligheid van kinderen  verzoeken wij iedereen  om de parkeerplaats via 

eenrichtingsverkeer te betreden en te verlaten (dus rechts oprijden, links eraf). 

 Alleen jeugd mag het sportpark op, ouders moeten buiten de poort blijven. 

 Kom in sportkleding naar het sportpark. Kleedkamers en douches zijn gesloten. 

 Ga vooraf thuis naar het toilet. 

 Neem je eigen bidon (naam!) gevuld mee om te drinken, anders is er geen drinken. 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training. 

 Bij binnenkomst en bij het verlaten van het sportpark worden de handen door een leider 

ontsmet met desinfectie-spray. 

 Loop bij binnenkomst direct door naar jouw trainingsveld.  

 Direct na de training verlaat je het sportpark. 

 Volg altijd de aanwijzingen op van trainers en toezichthouders.  Zo niet, dan stellen wij 

ouders hiervan in kennis. 

 LET OP: buiten de trainingstijden om, blijft het sportpark gesloten! 

 

Voor jeugd van 13 jaar en ouder gelden enkele extra regels: 

 Sporters moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, dus ook tot trainers en 

andere sporters.  

 Jeugd moet de fietsen zodanig stallen dat de 1,5 m grens gewaarborgd is. 

 Het is voor hen verboden om de bal met de handen aan te raken (op de keeper na, mits 

keepershandschoenen gedragen worden). Oefeningen moeten alleen met de voeten.  

Alle materialen mogen alleen aangeraakt worden door de trainers.  

  

http://www.rivm.nl/
https://nocnsf.nl/sportprotocol


Voor ouders: 

 Bespreek bovenstaande regels met uw kind.  

 Volgt uw kind de aanwijzingen van trainers niet op, dan wordt u hiervan op de hoogte 

gebracht en kan uw kind bij herhaling geweigerd worden bij de trainingen. 

 Stem met uw kind uw contactgegevens af, zoals 06-nummer. 

 Direct na de training kunt u uw kind(eren) ophalen. Zorg ervoor dat dit moment zo kort 

mogelijk is. Hanteer een eenrichtingsroute en neem afstand van min. 1,5 meter  van de 

mensen om u heen. 

 

Trainingstijden: 

Leeftijdscategorie Tijd en locatie Veld Startdatum 

JO-7 sluit aan bij JO-9 

 

18.30 - 19.30 uur 

Dinsdag en donderdag 

Sportpark Wellerlooi 

Klein trainingsveld Dinsdag 5 mei 

JO-11 18.30 - 19.45 uur 

Maandag en woensdag 

Sportpark Well 

Groot trainingsveld Woensdag 6 mei 

JO-13 18.15 – 19.30 uur 

Dinsdag en donderdag 

Sportpark Well 

Groot trainingsveld Dinsdag 5 mei 

JO-17 18.45 – 20.15 uur 

Dinsdag en donderdag 

Sportpark Well 

2e veld achter het 

hoofdveld 

Dinsdag 5 mei 

Meisjes M-17 18.45 – 20.00 uur 

Dinsdag 

Sportpark Wellerlooi 

18.30-20.00 

Sportpark Lomm 

Trainingsveld Dinsdag 5 mei 

 

Heb je andere vragen, stel deze bij voorkeur per mail aan: jeugd.ewc-resia@outlook.com  

De jeugdcommissie van EWC en RESIA    

wenst jullie namens beide besturen veel plezier met het sporten 
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