
 

Betre%: Corona update 29 mei 2021  

       

Beste spelers, ouders en trainers, 

WE GAAN WEER VOETBALLEN!!! 

Op vrijdag 28 mei hee8 er een persconferen;e plaatsgevonden waarbij het demissionaire kabinet de 
versoepelingen van stap 3 van het openingsplan hee8 gepresenteerd. Voor het voetbal kwam er eindelijk 
goed nieuws. We mogen weer gaan voetballen! En dat gaan we natuurlijk ook doen! 

VoetbalacCviteiten juni: 

👉  Speelweekenden:  

- 5 juni, 12 juni, 19 juni en 26 juni. 

👉  Nieuwe Selec;es: O19-1, O17-1, O16-1, O15-1, O14-1 en O13-1 

- Geen Regio Cup, maar een eigen onderling programma met AFC, Hollandia en Zeeburgia 
- Programma: hWps://drive.google.com/file/d/1y_LJFYGf1isszJYOeUhz3VUggKTlc_Df/view?

usp=sharing 

👉  Nieuwe selec;es: O16-2, O15-2, O14-2, O13-2, O13-3, O12-1, O11-1, O11-2, O10-1, O10-2 en O9-1  12
- Deelname aan de Regio Cup met de nieuwe selec;es. 
- De nieuwe selec;e O16-2 speelt in de O17-2 poule van de Regio Cup. 
- Programma volgt via de KNVB en is in te zien op voetbal.nl. 

👉  Huidige teams: O18-1, O17-3, O17-4, O16-2, O15-3, O14-3, O11-3, O11-4, O9-2/3  O8-2, O8-3 en O8-4 

- Deelname aan de Regio Cup met de huidige teams. 
- Programma volgt via de KNVB en is in te zien op voetbal.nl. 

👉  Geen deelname aan Regio Cup: 

- Huidige teams: O14-4, O12-2, O12-3, O10-3 en O8-1. 
- We hebben alle teams via de begeleiding gevraagd of er nog animo was om deel te nemen aan de 

Regio Cup. De teams die hierboven staan hebben aangegeven niet te willen deelnemen. 

👉  Trainingen: 

- 26 juni is voor alle teams de allerlaatste voetbalac;viteit. 
- De voetbalschool traint vanaf de week van 14 t/m juni 20 juni alleen nog op de woensdagen. De 

maandag komt te vervallen. 
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👉  Informa;e Regio Cup: 

- Meer informa;e: hWps://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/63654/corona-
nieuwsupdate-19-seizoen-2020’21-–-knvb-regiocup-voor 

Regelgeving op het complex 

👉  Toeschouwers:  

- Toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommoda;e. Op sportaccommoda;es zijn alleen 
personen welkom die een rol hebben bij het organiseren wedstrijden. Dit betreffen de volgende 
personen: trainer(s), begeleider(s), overige staf en chauffeurs (indien er uit gevoetbald wordt). Let 
op: de regelels kunnen per vereniging verschillen. Ga voorbereid op reis. 

- Ga bij chauffeurs uit van een logisch aantal chauffeurs gerelateerd aan de groepsgrote van het team. 
Voorkom gedoe bij andere verengingen.  

👉  Kan;ne: 

- Op sportaccommoda;es, die alleen open zijn voor sporters en benodigde vrijwilligers, mogen de 
buitenterrassen onder voorwaarden open voor degenen die op de accommoda;e aanwezig mogen 
zijn. AFC’34 gaat nog beoordelen hoe we hier op een goede manier invulling aan kunnen geven.  
Mocht je een handje willen helpen in de kan;ne dan zou dat heel fijn zijn. Je kan je aanmelden via 
info@afc34.nl. Voordeel = vrijwilligers mogen op het complex aanwezig zijn om te kijken ;) 

👉  Kleedkamer en Doucheruimtes 

- Alle kleed- en doucheruimtes blijven waarschijnlijk gesloten. Kom zo veel mogelijk omgekleed naar 
het complex. 

SluiCngsweekend 

👉  Onze jeugd t/m O13 hee8 op zaterdag 12 en 13 juni het tradi;onele slui;ngsweekend: 

- Als verenging geven we prioriteit aan deze mooie tradi;e.  
- Wedstrijden worden zoveel mogelijk afgestemd op het slui;ngsweekend, zodat zoveel mogelijk 

teams naast het slui;ngsweekend ook kunnen voetballen. Mocht het niet lukken om alle 
wedstrijden af te stemmen op het slui;ngsweekend, zullen we de wedstrijd afgelasten.  

Trainingsmomenten 

👉  De laatste weken zien we een toename van ouders die toch op een vindingrijke manier proberen om de 

training te kunnen bekijken. De wens is begrijpelijk, maar we willen iedereen erop wijzen dat het nog steeds 
niet toegestaan is dat ouders ;jdens trainings-, en wedstrijdmomenten op het complex komen.  

Tot slot zijn we ontzeWend blij dat we weer mogen voetballen en we gaan er een feest van maken. Bij AFC’34 
hoort gewoon alCjd voetballen. Dat is wie we zijn, deel van onze iden;teit! Zaterdag 28 mei hoorde we een 
trainer voor het eerst weer roepen: ‘’We moeten er volgende week zaterdag weer staan’’. Heerlijk! 

Met vriendelijke groet en goede gezondheid gewenst, 

Nick Geurtsen, Hoofdopleidingen Opera;onele zaken & Beleid 

Jim SligCng, Hoofdopleidingen O17 t/m Senioren   

Robin de Haan, Hoofdopleidingen Mini’s t/m O16
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