
 
Kaatsen in Jorwert in coronatijd 

 
- De training is voor kinderen vanaf groep 3 
- Alle kinderen komen zelfstandig naar het sportveld. Lukt dat niet dan de 

kinderen voor de ingang afzetten en meteen weer weg gaan. Er mogen 
geen ouders bij. 

- De kinderen mogen het sportveld op via de ingang bij Harry en Adrie 
- Bij de ingang staat een tafel met desinfecterende gel. Alle kinderen 

desinfecteren hun handen. 
- De kinderen kunnen geen gebruik maken van het toilet, dus vooraf thuis 

even doen. 
- Basisschoolkinderen: op anderhalve meter van de trainster (= Jennie) 

blijven. Onderling mogen jullie wel dichter bij elkaar staan. 
- Voortgezet onderwijs kinderen: houd steeds anderhalve meter afstand 

van elkaar en van de trainster 
- Er mogen - buiten de coronacoördinator (duidelijk zichtbaar aanwezig) en 

de trainster - geen volwassenen op het sportveld. 
- Na de training verlaten de kinderen het sportveld via de speeltuin of via 

de Krunen! 
 
En dan nog dit: 

- kinderen die verkouden zijn of verhoging hebben, mogen niet meetrainen 
- Als een gezinslid grieperig of verkouden is, moet het kind thuisblijven 
- Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training 
- Gebruik de eigen kaatswant. We kunnen geen kaatswanten uitwisselen. 
- Eigen waterflesje meenemen. Niet water drinken uit een ander z’n flesje. 
- na afloop van de training meteen het sportveld verlaten 

 
Willen alle ouders deze regels communiceren met hun kinderen? 
 
Het klinkt allemaal heel streng en dat is het misschien ook wel….. wij moeten dit 
zo doen als kaatsclub. Als we controle krijgen willen we natuurlijk niet dat het 
niet in orde is. 



Maar met inachtneming van deze regels kunnen de kinderen gelukkig weer 
kaatsen!  
 
Het bestuur en de jeugdcommissie van Hâld Moed 
 
 
 
Maandag 4 mei:  
Kennismaking met trainster, en bepalen van het niveau. 
18:30 - 19:00 Basisschoolkinderen 
19:10 - 19:40 Jongeren voortgezet onderwijs 
 
Na de training worden de groepen met basisschoolkinderen ingedeeld.  
De voortgezet onderwijs jongeren blijft één groep. 
 
 
Vanaf maandag 11 mei: 
18:30 - 19:15 groep 1 (basisschool)  
19:15 - 20:00 groep 2 (basisschool) 
20:10 - 20:55 groep 3 (voortgezet onderwijs) 
 
De trainingen zijn (bij goed weer en veldconditie) op: 
 
4 mei  
11 mei 
18 mei 
25 mei 
8 juni 
15 juni 
22 juni 
29 juni 
 
(1 juni vervalt ivm pinksteren) 
 


