
 
Oud-Beijerland,   10   mei   2020   

 
Beste   leden   van   Korbatjo   en   ouders/verzorgers   van   onze   jeugdleden,  

Afgelopen   woensdag   en   donderdag   hee�   de   jeugd   voor   het   eerst   sinds   lange   �jd   weer   gekor�ald.  
Om   op   een   veilige   manier   te   kunnen   sporten   hebben   we   o.a.   goed   gekeken   naar   de   ligging   van   de  
velden,   het   verdelen   van   de   spelers   over   de   velden,   hygiëne   en   schoonmaak,   benodigde   trainers   en  
ondersteuning   aan   trainers,   benodigde   andere   vrijwilligers   (herkenbaar   aan   de   gele   hesjes)   en   de  
infrastructuur   bij   de   aankomst   en   het   vertrek   van   de   kinderen.   

We   willen   iedereen   bedanken   voor   het   op   �jd   komen,   het   zo   min   mogelijk   met   de   auto   komen   en  
goed   luisteren   naar   de   gegeven   aanwijzingen.   Het   is   beide   avonden   goed   verlopen!   Dank   aan   alle  
vrijwilligers   en   een   groot   compliment   aan   alle   trainers   die   zich   goed   hadden   voorbereid.   Zeker   bij   de  
13   t/m   18   jarigen   was   het   wennen   i.v.m.   de   onderlinge   afstand   van   1,5   meter.   Ook   wij   als  
projectgroep   vonden   het   spannend.   De   eerste   avond   was   het   flink   aanpoten   -   vooral   omdat   al   het  
materiaal   opgezet   moest   worden   -   maar   de   tweede   avond   was   het   vrij   relaxt.   Het   was   leuk   om   alle  
blije   gezichten   van   de   kinderen   te   zien!   

Woensdag   kwam   onverwachts   het   nieuws   dat   we   per   11   mei   ook   weer   open   mogen   voor   de   leden   in  
de   lee�ijd   van   19   jaar   en   ouder.   In   overleg   met   de   G-commissie   gaan   de   G’s   voorlopig   nog   niet  
trainen.   Om   alle   andere   seniorenteams   wel   de   gelegenheid   te   bieden,   hebben   we   een   nieuw   rooster  
gemaakt.   Ieder   team   krijgt   de   mogelijkheid   om   twee   keer   per   week   te   trainen.   Bijgevoegd   vinden  
jullie   het   nieuwe   trainingsschema.    Dit   rooster   gaat   morgen   al   in,   dus   per   maandag   11   mei.   

Als   je   niet   kan/wil   trainen   of   indien   uw   kind   niet   naar   training   kan   komen,   om   welke   reden   dan   ook,  
vragen   we   dit   vooraf   te   melden   bij   de   trainers,   zodat   de   trainers   er   rekening   mee   kunnen   houden   bij  
het   voorbereiden   van   de   training.  

Het   niet   naleven   van   de   regels   kan   ertoe   leiden   dat   Korbatjo   de   trainingen   weer   moet   s�lleggen.   Om  
dit   alles   op   een   goede   manier   te   organiseren,    vragen   wij   jullie   om   rekening   te   houden   met   de  
volgende   maatregelen :  

● De   kan�ne   is   dicht.   Douchen   en   omkleden   is   niet   mogelijk,   dit   moet   thuis   gebeuren.   De  
toile�en   zullen   alleen   bij   hoge   uitzondering   geopend   worden.   Ga   voor   vertrek   van   huis   nog  
even   naar   het   toilet   en   was   thuis   je   handen!  

● Vergeet   je   bidon,   gevuld   met   water,   niet   mee   te   nemen!  
● Neem   zo   min   mogelijk   andere   (waardevolle)   spullen   mee,   zoals   een   mobiele   telefoon,  

aangezien   de   kan�ne   gesloten   is   en   we   liever   zo   min   mogelijk   spullen   langs   het   veld   willen  
hebben   liggen.  

● Kom,   indien   mogelijk,   lopend   of   op   de   fiets,   en   het   liefst   alleen   naar   Korbatjo.   
● Zorg   ervoor   dat   je    5   minuten    voor   de   start   van   jouw   training   op   het   veld   bent;   niet   (veel)  

eerder   én   niet   (veel)   later.   



● Na   afloop   van   de   training   is   het   de   bedoeling   dat   jullie   het   terrein   direct   weer   verlaten.   Blijf  
ook   niet   bij   de   fietsenhokken   of   uitgang   hangen.  

● Bij   aankomst   en   vertrek   bij   Korbatjo   vragen   wij   jullie   de   looproutes   te   gebruiken,   en   de  
aanwijzingen   van   de   trainers   en   van   de   organisa�e,   herkenbaar   aan   de   gele   hesjes,   op   te  
volgen.  

● Alle   sporters   (ook   de   kinderen   tot   en   met   12   jaar)   dienen   al�jd   tenminste   1,5   meter   afstand  
te   bewaren   tot   de   trainers.  

● Sporters   vanaf   13   jaar   moeten   ook   onderling   1,5   meter   afstand   houden   van   elkaar.  
● Desinfecteer   je   handen   voor   en   na   de   training.   Desinfecterende   gel   wordt   door   ons  

beschikbaar   gesteld.   Raak   �jdens   het   trainen   zo   min   mogelijk   je   gezicht   en   de   palen   aan,   en  
schud   geen   handen.  

● Er   mag   niet   gesport   worden   buiten   de   velden,   dus   ook   geen   warming-up   voor   de   training!  
● De   velden   zullen   reeds   uitgelegd   zijn,   en   het   materiaal   zal   klaarliggen.   Na   iedere   training  

maken   vrijwilligers   de   palen   en   de   ballen   schoon.   Mogelijk   wordt   aan   het   begin   en   aan   het  
einde   van   iedere   week   ter   plekke   om   hulp   gevraagd   aan   leden   en/of   trainers,   waarbij   we   de  
hygiënemaatregelen   in   acht   houden.   

● Blijf   thuis   indien   je   verkouden   bent,   koorts   hebt   (vanaf   38   graden),   benauwdheidsklachten  
hebt,   of   wanneer   iemand   in   jouw   huishouden   ziekteverschijnselen   hee�   die   passen   bij   het  
coronavirus.  

● Was   bij   thuiskomst   weer   je   handen.  

Bij   deze   brief   vinden   jullie   het   trainingsschema,   samen   met   een   overzicht   van   de   velden   en   van   de  
looproute.   De   leden   worden   ter   plekke   door   de   trainers   en   vrijwilligers   naar   het   juiste   veld   verwezen.   

Ouders/verzorgers   en   andere   geïnteresseerden   mogen   niet   op   de   accommoda�e   aanwezig   zijn   en   wij  
verzoeken   u   ook   niet   buiten   bij   het   hek   te   blijven   wachten.   Laat   uw   kind,   indien   mogelijk,   zoveel  
mogelijk   alleen   en   op   de   fiets   naar   Korbatjo   komen.   Indien   u   uw   kind   komt   brengen   met   de   auto,  
maak   dan   gebruik   van   de   “kiss   and   ride”-plek   bij   het   grote   hek   van   Korbatjo,   zodat   er   een   goede  
doorstroming   blij�.   Het   ophalen   van   uw   kind   dient   op   de   parkeerplaats   plaats   te   vinden.  

Om   dit   alles   mogelijk   te   maken,   zijn   er   nu   vier   trainingsavonden   per   week   (maandag   t/m   donderdag)  
en   zijn   er   iedere   avond   4-6   vrijwilligers   nodig   tussen   17.45-22.15   uur   (de   precieze   �jden   zijn  
a�ankelijk   van   de   avond   en   van   de   taken   die   je   verricht).   Er   is   geen   kor�alkennis   nodig   hiervoor   en  
ook   ouders/verzorgers   kunnen   meehelpen,   heel   graag   zelfs!    We   zoeken   nog   vele   vrijwilligers   voor   de  
komende   weken ,   dus   als   je   één   of   meerdere   avonden   kan/wil   bijdragen,   dan   horen   we   het   graag.  
Aanmelden   bij   Alekos   (06-11755500)   of   Marita   (06-4158662).   

Tot   slot…   Plezier   maken   en   gezond   verstand   gebruiken   staan   voorop!   Als   jullie   vragen   hebben,   laat   het  
de   trainers   of   ons   dan   weten.   Feedback   is   ook   welkom.   Regelma�g   evalueren   we   en   stellen   we   bij  
waar   nodig.   Als   projectgroep   zijn   we   per   e-mail   bereikbaar   via    voorzi�er@korbatjo.nl .   

Tot   snel   bij   Korbatjo!   

Groeten   van   de   projectgroep   ‘Weer   ballen!’:   Kelly,   Tijmen,   Alekos,   Danny-Jill,   Eelco   en   Marita  
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