
 

Hallo ouders/verzorgers, 

 

De kinderen staan vast te springen om weer te gaan kaatsen. Als alles normaal was geweest dan hadden ze op 

7 mei gestart met de trainingen en op 12 mei gestart met de competitie. Helaas gaan we jullie vertellen dat we 

niet gaan starten met de competitie. Het zou wel mogen, maar de KNKB raadt ons aan om dit niet op te 

starten. We hebben als besturen besloten dat we in deze situatie de richtlijnen van de KNKB gaan volgen. Wel 

mogen we jullie vertellen dat de trainingen los kunnen gaan. Dit zal starten op donderdag 28 mei! Noteer het 

in jullie agenda’s, want hier worden we toch allen zeer zeker weer een beetje blij van?!  

 

De 1e groep zal ongeveer bestaan uit 25 kinderen. Dit is natuurlijk voor de trainer(Sybren) en 

hulptrainers(Jelmer en Sybo) niet alleen te doen. Daarom vragen we toch wel een beetje dringend of we elke 

week hulp kunnen vragen van 1 ouder. Hiervoor hebben we een schema gemaakt, zodat iedereen weet 

wanneer zij aan de beurt zijn. Mocht je verhinderd zijn, probeer dit onderling op te lossen.  

Een datum voor het diplomakaatsen zal in de loop van het seizoen bekeken worden. 

Datum Hulpouder  Datum Hulpouder 

28-mei Zeinstra  2-jul Metz 

4-jun Witteveen  6-aug Kok 

11-jun Strikwerda  13-aug Abels 

18-jun v/d Ende  20-aug Breukelaar 

25-jun Douwes  27-aug Rypma 
De 2e groep zal ongeveer bestaan uit 7 kinderen en de trainer heeft aangegeven dat hiervoor verder geen hulp 

nodig zal zijn. 

 

1. De 1e groep, 6-12 jaar, zal starten om 18.30 uur en klaar zijn om 19.30 uur. 

- Voor deze groep houdt in dat jullie als jeugd onder elkaar geen rekening met 1,5 meter hoeven te 

houden, maar wel 1,5 meter afstand moeten houden van de trainer, hulptrainers en hulpouders. 

2. De 2e groep, 13-16 jaar, begint om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur. 

- Voor deze groep houdt in dat alle aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. 

 

Regels voor beide groepen: 

• Als de trainer vindt dat je regels niet goed in acht neemt, dan is hij helaas genoodzaakt om diegene 

naar huis te sturen. 

• Kom niet eerder als 5 min. voordat de training begint en ga na de training meteen naar huis. 

• Probeer thuis naar het toilet te gaan. De toiletten in het hokje zullen namelijk op slot blijven. 

• Helaas zijn toeschouwers niet welkom op het veld tijdens de trainingen. 

• Hoest en nies in je ellenboog. 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus. 

 

Omdat we het in deze tijd met z’n allen moeten doen, heten we dit jaar ook niet-leden van harte welkom op 

de trainingen. 

 

Wij hopen alle kinderen 28 mei te zien. Wij hebben er zin in! 

 

Groeten kf Itens e.o., 

Sybren, Jannie en Lysanne,  

Laura Margje, Hinke, Marijke, Sippy en Nieki. 


