
                              
  
Aangescherpte Corona maatregelen 
 
De voorzitters van de 5 Haaksbergse voetbalclubs hebben woensdagavond 14 oktober overleg gehad. 
Dit naar aanleiding van de persconferentie waarin de aangescherpte Corona maatregelen werden 
gecommuniceerd. Deze hebben helaas forse consequenties voor het voetbal.  
 
In lijn met deze aangescherpte maatregelen hebben de Haaksbergse voetbalclubs gezamenlijk het 
volgende besloten (per 14-10-2020 22.00uur): 
 
- Voor spelers van 18 jaar en ouder zijn teamsporten niet toegestaan: 

o Er zijn dus voorlopig geen trainingen en (oefen)wedstrijden voor alle seniorenteams; 
- Voor de O19-teams geldt dat alleen spelers jonger dan 18 jaar kunnen blijven trainen: 

o Die spelers kunnen uiteraard, eventueel samen met andere teams, blijven trainen.  
- Alle trainingen voor de teams t/m O17 gaan gewoon door: 

o Deze trainingen blijven, conform het bekende trainingsschema, plaatsvinden. 
- Kantines blijven gesloten; 
- Ouders en publiek zijn helaas niet welkom bij de trainingen en (onderlinge) wedstrijden: 

o Vanzelfsprekend kunnen ouders de kinderen ophalen. Wacht dan buiten de poort en 
houd rekening met de 1,5 meter. 

- Kleedkamers kunnen tot nader orde niet gebruikt worden; 
- Douchen op de club is tot nader orde niet mogelijk; 
- Onderlinge wedstrijden en oefenwedstrijden: 

o Oefenwedstrijden met en tussen Haaksbergse clubs zijn niet toegestaan; 
o Oefenwedstrijden met verenigingen buiten Haaksbergen zijn niet toegestaan; 
o Onderlinge wedstrijden tussen jeugdteams van de eigen vereniging zijn wel toegestaan. 

Let op, ook hier geldt dat alleen spelers t/m 17 jaar dan mee mogen doen. 
 
Tot slot: we verzoeken iedereen om zich te houden aan deze afspraken. Het is in het belang van ons 
allemaal dat we de spelregels goed opvolgen en dat we hier samen op toezien. We hebben een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om Corona onder controle te krijgen. 
 
Woensdagavond 28 oktober is er opnieuw overleg tussen de 5 Haaksbergse voetbalclubs en zal 
afgestemd worden of versoepeling van bovenstaande mogelijk is. Tussentijds houden we nauw 
contact met de KNVB en volgen we de ontwikkelingen op de voet. 
 
Voor meer informatie, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-
en-antwoord/persconferentie-coronavirus-13-oktober  
 
Blijf gezond! 
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