Flessenpost column half mei 2020
‘ de jeugd is weer gestart met sporten!’
Zoals zovelen zat ik dinsdagavond 21 april met manlief en kinderen voor de tv in afwachting
van de persconferentie van premier Rutte. Wat een ongelofelijk goed nieuws, jeugd t/m 18
jaar mag weer sporten! Naast me sprongen 2 blije kindjes de lucht in; “We mogen weer naar
school en naar de voetbal!” riep de oudste!
Vervolgens ontplofte de groepsapp van ons werk. Wat mag er allemaal precies en waar
moeten de verenigingen zich aan houden? Hoe kunnen wij hen daarbij helpen? De volgende
ochtend kwamen de eerste belletjes met vragen al binnen… Een kleine opmerking van
premier Rutte, niet door iedereen gehoord, was dat de gemeenten goedkeuring moet geven
voor alle protocollen en trainingsplannen. Net als alle verenigingen stonden ook wij te
trappelen om de jeugd weer in beweging te zien gaan. Maar de noodverordening moest
worden gewijzigd en vastgesteld door de Veiligheidsregio, dit is een regionale
aangelegenheid.
Inmiddels bleven de belletje en mailtjes binnenkomen, de verenigingen en sportaanbieders
hebben zo hun best gedaan met mooie uitgewerkte protocollen, helemaal corona proof! Wij
als buurtsportcoach zijn het eerste aanspreekpunt voor verenigingen en sportaanbieders,
ontvangen alle aanvragen en in overeenstemming met de gemeente kunnen wij het
trainingsaanbod goedkeuren.
Dus ja, daar zijn we mee aan de slag gegaan, mei’vakantie’ of niet. Een spelletje rummikub
of een rondje skeeleren, mijn werkmobiel ging overal mee naartoe. Een snelle actie van mij
betekent een snelle reactie van de gemeente, met als gevolg dat de verenigingen hun
trainingen kunnen herstarten. En wat worden wij blij van alle sportende enthousiaste
kinderen, daar doen we het ten slotte voor!
De volgende spannende persconferentie gaf weer meer energie en vreugde, ook iedereen
vanaf 18 jaar en ouder mag weer sporten en bewegen! Maar hoe snel zal en kan het dit keer
gaan, want ook nu zal eerst de noodverordening moeten worden aangepast door de
Veiligheidsregio… We hopen heel hard dat dit snel geregeld is zodat volgende week het
buitensporten voor iedereen weer mogelijk is!
Buurtsportcoach Elles *

