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Beste leden en ouders, 

 

Dinsdag 21 april heeft de overheid de eerder genomen maatregelen rondom de coronapandemie 

verlengd. Wel is er een aantal aanpassingen gemaakt waardoor het voor clubs mogelijk is om de 

trainingen bij de jeugd op te starten. De verlenging van de maatregelen heeft tegelijkertijd ook een 

impact op de voorbereidingen voor het seizoen 2020-2021. 

In een brief aan de Kamer van 21 april jl. heeft de overheid een aantal maatregelen rondom de 

coronapandemie verlengd. Wel is een aantal maatregelen versoepeld waardoor het mogelijk wordt 

om de trainingen voor de jeugd weer op te starten na 28 april a.s. Tegelijkertijd zijn de maatregelen 

rondom de organisatie van events verlengd wat gevolgen heeft voor de voorbereidingen voor het 

seizoen 2020-2021. Wij geven hieronder een toelichting hoe we hier vanuit The Wallaby’s mee om 

zullen gaan. 

HERVATTING TRAININGEN 

Onder het nieuwe regime is het mogelijk om trainingen bij de jeugd weer op te starten. Hierbij is een 

onderscheid gemaakt tussen de twee leeftijdscategorieën. (Bron; Rugby Nederland) 

Jeugd tot 12 jaar (GTBM): 

• Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten. 

• Dit geldt voor Guppen, Turven, Benjamins en Mini’s. 

• Mini’s van 12 jaar mogen meetrainen met hun eigen team. 

• Er zijn voor deze kinderen geen beperkingen rondom contact en minimale afstand. 

• Voorlopig blijft het bij trainen en onderlinge potjes, maar geen officiële wedstrijden – want 

die leiden tot reizen en meer contacten. 

Jeugd vanaf 12 tot en met 18 jaar (CJC): 

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten. 

• Dit geldt voor Cubs, Junioren en Colts. 

• Colts van 18 jaar mogen meetrainen met hun eigen team. 

• Voor deze groep gelden strikte beperkingen voor de trainingen. Er is geen contact toegestaan 

en er moet een minimale afstand gehouden worden van 1,5 meter. 

Voor de volledigheid: Voor senioren veranderd er vooralsnog niets en zullen trainingen uitblijven. 

Algemene maatregelen voor alle leeftijdscategorieën: 

• De regie ligt bij de gemeente. Dit betekend dat clubs en gemeentes nadere afspraken 

moeten maken over hoe de trainingen te hervatten. De overheid accepteert hierbij dat er 

verschillen zullen ontstaan tussen gemeentes. 

• Onder specifieke voorwaarden mogen topsporters na 28 april individueel weer gaan trainen. 

Rugby Nederland heeft geen programma’s die onder topsport vallen. Nationaal Trainings 

Centrum en Oranjeselecties zullen dus ook vooralsnog niet hervat worden. 

• Overige maatregelen blijven van kracht. Dit betekend onder andere dat bijvoorbeeld het 

afstand houden tussen ouders en begeleiders, het gesloten blijven van clubhuizen, van 

kracht blijven. 
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• En, zoals Premier Rutte expliciet vermelde: “Geen ouders langs de lijn, thuis douchen en 

verder je gezond verstand gebruiken.” 

Rugby Nederland, en dus ook The Wallaby’s ondersteunen deze maatregelen. Wij zijn blij dat het 

mogelijk is om trainingen (gedeeltelijk) op te starten. Dit is goed voor onze jeugdspelers en voor de 

vereniging. Tegelijkertijd legt dit ook een grote verantwoordelijkheid bij de club om te zorgen dat 

de veiligheid van onze jeugdleden en de samenleving gewaarborgd blijft. 

Wij als club zijn momenteel in afwachting van het besluit vanuit de gemeente Venlo. Momenteel is 

de gemeente Venlo bezig met de voorbereidingen over hoe sportaccommodaties vanaf 28 april weer 

gebruikt kunnen worden.  

Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij als The Wallaby’s er ook alles aan doen om ook 

binnen onze vereniging de trainingen (gedeeltelijk) te gaan op starten. Wij zullen dit dan ook direct 

aan jullie vermelden vanaf wanneer bij ons de trainingen weer zullen op starten. 

 

EVENEMENTEN EN VOORBEREIDINGEN COMPETITIE 2020-2021 

De overheid heeft de maatregelen rondom de organisatie van evenementen met een vergunnings- of 

meldplicht verlengd tot 1 september. Dit betekent dat het in ieder geval niet mogelijk is voor die tijd 

pre-season toernooien te organiseren. 

De overheid heeft aangegeven geen inzicht te kunnen geven in wanneer de overige maatregelen 

verder versoepeld kunnen worden. Dit betekent dat er ook geen tijdslijnen bevestigd kunnen worden 

rondom het opstarten van de overige reguliere activiteiten. Zelfs als activiteiten opgestart kunnen 

worden bestaat er voor langere tijd de mogelijkheid dat activiteiten door een heropleving van de 

verspreiding van het coronavirus verstoord kunnen raken. Rugby Nederland is begonnen met het 

uitwerken van de impact op de start van de competitie. Voor de verschillende startdata zijn ze een 

aantal mogelijke scenario’s aan het uitwerken, hoe de competitie er mogelijk uit kan gaan zien. 

Hierover zal Rugby Nederland de clubs spoedig informeren. 

 

Als vereniging hopen we dat wij spoedig de trainingen weer kunnen (her)starten, houdt hierbij de 

mail, social media in de gaten voor verdere updates. 

Als bestuur hopen wij jullie momenteel voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de vorderingen 

gedurende deze pandemie. Voor vragen kunnen jullie te allen tijde terecht bij het bestuur via 

info@wallabys.nl wij hopen deze dan zo goed als mogelijk te kunnen beantwoorden. 

 

Met Ovale groet, 

Het bestuur, 

 

Peter van Deuzen   Nick Janssen   Brian Camps 

Voorzitter    Secretaris   Penningmeester  
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