
Beste spelers, ouders ,  
 
 
 
Jullie hebben wellicht ook allemaal vernomen in het nieuws dat de regels voor de 
sportende jeugd opnieuw zijn aangepast. Dit heeft ook zijn impact op onze 
jeugdwerking.  
 
Voor onder- en middenbouw zijn de regels wat strenger geworden door het verkleinen 
van de bubbel van 50 naar 10. Praktisch zal er voor de trainingen van de onderbouw 
niet veel veranderen, vermits de groepen daar al niet groter waren dan 10. Voor de 
middenbouw zullen kleine aanpassingen gebeuren zodat ook daar in groepen van 10 
zal kunnen gewerkt worden.  De trainingen blijven dus normaal doorgaan.  
De grootste verandering is echter dat de vriendschappelijke wedstrijden die nu op het 
programma stonden wegvallen, en dit alvast tot 20/2. Nadien wordt dit opnieuw 
bekeken. Ook onderlinge wedstrijdjes zijn dus voorlopig niet meer mogelijk, behalve in 
de bubbel van 10. 
 
Voor onze bovenbouw is er dan weer een versoepeling. Zij zullen nu op dezelfde 
manier kunnen trainen als de onder- en middenbouw (in bubbels van 10). Uiteraard 
zijn er ook voor hen geen wedstrijden tot 20/2, maar toch zal het voor velen van hen 
eerder een verademing zijn. 
 
Momenteel wordt ook een oplossing uitgewerkt voor de AV trainingen. 
 
De praktische richtlijnen rond deze aanpassingen zullen, voor elk van de 
teams,  gecommuniceerd worden door onze tvjo, coördinatoren en trainersstaf. 
 
Bijkomend is er de regel dat er maar 1 hobby mag uitgeoefend worden per kind. Onze 
spelers zullen dus een keuze moeten maken. We begrijpen dat dit heel moeilijk is en 
dat kiezen sowieso verliezen is. We zullen hier als club begripvol mee omgaan en 
niemand berispen of verplichten om voor voetbal te kiezen. Iedereen kan - zolang deze 
maatregel geldt - hierover vrij beslissen. Wel vragen we om de trainer te verwittigen 
indien jullie tijdelijk niet aanwezig zouden zijn, zodat hiermee rekening kan gehouden 
worden bij de voorbereiding van de training (o.a. de grootte van de bubbel).  
 
 
 
Sportieve groeten 
 
Het jeugdbestuur 

 


