
 

Hallo allemaal,  
 
Zoals de regering heeft laten weten, is het weer mogelijk om voor kinderen t/m 12  de 
trainingen te hervatten. Ook wij willen weer graag beginnen met de trainingen. De trainingen voor de 
jeugd t/m 12 jaar zullen vanaf volgende week weer opgepakt worden. Wat de einddatum van de 
trainingen voor Peelpush zijn dit seizoen is nog niet bekend.  
 
ABC-jeugd  
 
Voor de A, B en C jeugd wordt het erg lastig om te kunnen trainen en daarbij de 1.5 m afstand te 
waarborgen. Omdat we hier dus niet aan de gestelde voorwaarde kunnen voldoen, hebben we 
besloten om deze groep nog niet te laten trainen. Echter zijn we wel plannen aan het opstellen voor 
een alternatief. We zullen de komende 2 weken ervaringen op doen met de CMV-jeugd en zijn in 
contact met de Nevobo voor een juiste volleybalinvulling.  
 
CMV-jeugd 
 
We beginnen met het trainen van de groepen N1 t/m N6. De groepen zullen starten met één keer 
per week trainen. Voor de tijd en indeling zie bijlage 1. De trainingen zullen 12 mei voor N4 t/m 6 en 
16 mei voor N2 en 3 weer starten.  
We volgen de maatregelen van de regering zeer strikt, dit houd in dat kinderen boven de 12 jaar en 
in de de CMV-jeugd (Niveau 2 t/m 6) spelen niet deel mogen nemen aan de trainingen.  
 
Locatie  
 
Omdat binnen sporten nog niet is toegestaan, zijn we genoodzaakt de trainingen buiten op het 
voetbalveld in Meijel te geven. Hierbij maken we gebruik van het achterste voetbalveld (vanuit de 
tennisbaan kant gezien). Er is hier een poortje aanwezig waar we gebruik van maken, LET OP we 
maken dus geen gebruik van de hoofdingang van het voetbalveld.  
Voor een plattengrond betreft de volleybalvelden en de mogelijkheid om fietsen te parkeren zie 
bijlage 2.   
 
 
Richtlijnen  
 
Om voor iedereen de trainingen veilig en verantwoord te laten verlopen hebben we de volgende 
richtlijnen via de gemeente,  NOC NSF en nevobo gekregen: 
 
*Richtlijnen Veiligheidsregio Noord- en Midden limburg* *Hieronder delen wij met u een aantal 
belangrijke richtlijnen die door de Veiligheidsregio Noord- enMidden Limburg zijn vastgesteld :* 
 

• *Vanaf 29 april kunnen kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding samen buiten sporten.* 

• *Er wordt uitgegaan van 1 begeleider per 10 kinderen en max. 20 kinderen per activiteit. Bij 
meerdere begeleiders op een groep houden de begeleiders minimaal 1,5 meter afstand tot 
elkaar.* 

• *Voor en na de training handen wassen door alle aanwezigen.* 

→ dit moet THUIS gedaan worden. Op het voetbalveld worden nog wel alle handen 
gedesinfecteerd.  

• *Er is geen fysiek contact tijdens de activiteit (geen slidings, geen high fives, geen handen 
schudden e.d.).* 



 

• *Kinderen dienen zich thuis om te kleden en er mag niet op de locatie worden 
gedoucht.* 

• *Sportmaterialen die gebruikt worden, worden zowel voor de activiteit als na de 
activiteit gedesinfecteerd om de kans op overdragen van het virus te minimaliseren.* 

• *Kinderen komen zelfstandig naar de activiteit. Waar dit niet mogelijk is, worden kinderen 
gebracht door ouders tot aan de poort. Ouders gaan niet het sportcomplex op. *  

➔ Voor de beschrijving van de regeling van het breng en haal verkeer zie bijlage 2.  

• *Er mag geen publiek aanwezig zijn bij de sportactiviteit.* 

• *Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf 
thuis. (dit geldt ook als iemand anders in het gezin deze klachten vertoont)* 

 
 
Verder hebben we als club nog een paar aanvullende maatregelen: 
 

• Houdt er rekening mee dat  kinderen die gebracht worden uit de auto stappen of hun fiets 
neer zetten. Waarna de ouder weer meteen doorrijdt/ doorfietst (kiss en ride principe).  

• Er is geen toilet aanwezig, dus graag kinderen van te voren naar het toilet laten gaan. 

• Laat kinderen zeker niet eerder als 10 min. voor de training aanwezig zijn. 

• Zorg dat de bidon van tevoren gevuld is, iedereen dient zijn eigen bidon mee te nemen. Dus 
ALLEEN uit je eigen bidon drinken.  

 
Vervoer 
 
We verzoeken u om de jeugd zo veel mogelijk alleen naar het sportpark te laten komen indien dit 
veilig kan. Indien de jeugd niet zelfstandig naar het sportpark kan komen en dus gebracht moet 
worden vragen we u om met de fiets te komen. De doorgang en weg is erg smal op dit stuk, vandaar 
dat de fiets veiliger is als de auto. Groepsvorming is niet toegestaan.  
 
 
Wij vragen alle ouders om deze regels zelf en samen met hun kind(eren) voor de trainingen starten 
goed door te nemen. We hopen op u medewerking, dit zal de trainers een stuk ondersteuning geven.  
 
Je bent natuurlijk niet verplicht om de kinderen te laten trainen.  Als je het niet veilig of 
verantwoordt vindt om je kind(eren) te laten trainen, laat dit dan even weten aan Daphne 
Verstappen. 
 
Het is voor ons belangrijk dat we van te voren weten hoe groot de groepen zijn.  Dus ook om andere 
redenen: op tijd afmelden bij Angelique (voor de dinsdagtrainingen) en bij Daphne (voor de 
zaterdagtrainingen). 
 
Tel. Angelique: 06-21523111 
Tel. Daphne: 06-15497051 
 
 
Met sportieve groetjes, 
TC jeugd 
 



 

Bijlage 1: Tijd en indeling trainingen 

 

Dinsdag: Angelique en Juul 

15.00-16.00: N 4.1- 4.2- 5.4- 6.4 

16.00-17.00: N 5.1- 5.2- 5.3 

17.00-18.00: N 6.1- 6.2- 6.3  

 

Zaterdag: Daphne en Janne  

9.00-10.00: N 2.1- 2.2 

10.00-11.00: N 3.1- 3.2- 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 2  

Locatie  

 

 

Fietsen  

 

 

 

 

 

 



 

Ingang  

 

Kiss & Ride  

 

Graag stoppen aan het uiteinde van het hek 

         Mogelijkheid om te draaien 

 


