
Update herstart trainingen vv Petten 

 

Gisteravond heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregelen rondom voetbalverenigingen 

ten aanzien van de beperking van de verspreiding van het Coronavirus (iets) worden 

versoepeld.  

Kort samengevat wordt voor de kinderen die op de basisschool zitten (jeugd tot en met 12 

jaar) trainen weer mogelijk vanaf woensdag 29 april. Er is ook een versoepeling voor het 

trainen van de groep 13 tot en met 18, maar daarvoor geldt dat zij verplicht 1,5 meter 

tussenruimte moeten houden. Als vereniging moeten we dit borgen, en dat is een lastig 

karwei. We gaan er mee aan de slag, uiteraard, maar deze groep kan voor nu dus nog niet 

trainen, ondanks de versoepeling.  

De vv Petten is van plan om vanaf 29 april, weer trainingen te gaan geven voor de 

basisschooljeugd voor zowel leden als niet leden. Op dit moment zijn we bezig om dit in te 

vullen en zullen spoedig de dagen en tijden met jullie delen. 

Er wordt niet meer getraind in teamverband, maar in leeftijdsgroepen.                               

Groep 1 zal bestaan uit kinderen t/m groep 5 en Groep 2 de kinderen van groep 6 t/m 8. 

De vv Petten kan natuurlijk hulp gebruiken van (assistent)-trainers, willen jullie helpen kan je 

je aanmelden bij Martijn of Onno.  

Het sportcomplex blijft gesloten voor ouders, toeschouwers en leden ouder dan 18 jaar!   

Alleen trainers en bestuursleden hebben voorlopig toegang. 

Voor de groep 13 t/m 18 jaar wordt een alternatief programma ontwikkeld in samenwerking 

met de afdeling Handbal en Gymnastiek. Aangezien het overleg dit weekend plaatsvindt zal 

de invulling iets langer op zich wachten , omdat hier meer regels en verplichtingen moeten 

worden overwogen. We denken hierbij dan ook aan het aanbieden van conditietraining en 

alternatieve sport/spel op minimaal 1,5 meter afstand. 

Wij zijn blij dat we weer voorzichtig kunnen sporten, werk daar allemaal aan mee met gezond 

verstand zodat we ons complex voor iedereen weer kunnen openstellen. 

 

Bestuur vv Petten: Martijn, Ron en Onno 

 

 

 


