Betreft: Corona update nummer 5

Annen, 25 februari 2021

COMPETITIE CATEGORIE A SENIOREN NIET MEER HERVAT
Zoals Mark Rutte afgelopen dinsdag zei: “We zijn op weg naar betere tijden; een stapsgewijze opening,
van o.a. de sport”. En de eerste stap is gezet. We zijn daarom allereerst verheugd over de versoepelingen
voor de jeugd tot 27 jaar, die vanaf dinsdag 2 maart 2021 ingaan. Deze groep kan, zonder 1,5 meter
afstand, weer volop gaan trainen en zich opmaken voor een eventuele competitiehervatting. De
leeftijdgrens maakt het ingewikkeld, dat realiseert eenieder zich. Dit vraagt wederom om inzet en
creativiteit. We zien deze versoepeling echter als een opmaat naar versoepelingen voor de leeftijd 27+,
waardoor we deze leeftijdgrens hopelijk in de nabije toekomst los kunnen laten.
Indeling blijft gehandhaafd
Helaas zijn we ook op het punt gekomen dat, conform de routekaart, de competities van senioren
categorie A, waaronder dus alle competities van de 1e elftallen in de 2e divisie t/m 5e klasse niet kunnen
worden hervat. Dit houdt in dat er geen promotie/degradatie zal plaatsvinden en dat de indeling voor het
seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van het huidig seizoen 2020/’21. Voor deze teams
wordt in navolging van de categorie B ook de KNVB Regiocup aangeboden, zodra de coronamaatregelen
dat toestaan.
Hoop op hervatting voor de jeugd
De jeugd uitkomend in de categorie A kunnen hoop blijven houden op hervatting van de competities. De
uiterste startdatum van de jeugdcompetities 17 en 18 april. Omdat het grootste deel van deze teams op
dit moment al zonder beperkingen kan trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode (2-3
weken). Alle jeugdteams moeten in dat geval vanaf 24 maart zonder beperkingen kunnen trainen.
Afhankelijk
Uiteindelijk is de voetbalbond afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus in de samenleving.
Het doel van de KNVB blijft om de opties open te houden en de jeugd zoveel mogelijk wedstrijden te
laten voetballen zodra dat (weer) kan.
Bericht van de gemeente Aa en Hunze: Buitensport
Op dit moment geldt er een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in
teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Vanaf 3
maart wordt deze uitzondering verruimd:
-

Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen onder dezelfde voorwaarden ook sporten, echter
alleen bij erkende sportaccommodaties en sportlocaties.
Over de sportuitzondering voor 18-26 jarigen geldt de strakke lijn dat deze alleen van
toepassing is op sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een
sportvereniging.

-

-

-

Deze verruiming betreft sporten in teamverband waarbij wedstrijden onderling met teams van de
eigen vereniging zonder publiek zijn toegestaan.
Er wordt geen competitie gespeeld.
Ook regionale competities zijn hierbij niet mogelijk.
De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter te bewaren; (De vrijstelling geldt alleen voor zover
de sport niet beoefend kan worden met inachtneming van de veilige afstand en alleen tijdens het
beoefenen van de sport)
Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of
in teamverband met niet meer dan twee personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines,
douches en kleedkamers zijn gesloten.
In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen
tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.
+++Einde bericht gemeente +++

Blijf gezond en we hopen jullie allemaal snel weer op het Sportpark te mogen begroeten.
Sportieve groet,
Jeugdcommissie en Bestuur vv Annen

