
Opzet hervatting trainingen FC Dauwendaele 

Het bestuur heeft besloten dat er vanaf 5 mei a.s. onder voorwaarden weer getraind kan 

gaan worden. Het komt er in het kort op neer dat kinderen tot 12 jaar onder begeleiding 

weer vrijuit mogen trainen, zonder restricties. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 

jaar mogen onder begeleiding ook weer gaan trainen, maar dan zonder fysiek contact en 

met inachtneming van 1,5 meter afstand.  

De gemeente Middelburg heeft aangegeven dat veld 3 (kunstgrasveld) en de oefenhoek 

beschikbaar zijn. Alle overige velden zijn i.v.m. het vervroegde onderhoud niet beschikbaar.  

Het bestuur heeft een verdeling1 gemaakt van de groep die het betreft: 

1. De categorie tot 12 jaar 

Dit betreft de mini’s, de O9 en de O11. Hierbij hebben wij ervoor gekozen dat de 

kinderen die op dit moment nog net geen 12 jaar zijn, mee te laten gaan met de 

kinderen uit hun team die wel al op basis van hun leeftijd overgaan naar de oudere 

groep kinderen. Het betreft twee meisjes uit de MO13 en 4 jongens. 

 

2. De categorie van 12 tot en met 18 jaar 

Dit betreft de O13 tot en met de O19 teams. Hier vallen vier jongeren qua leeftijd 

buiten de boot. Het bestuur heeft besloten om in deze categorie uit te gaan van de 

nieuwe samenstelling voor volgend seizoen. Voor de O19-1 wordt een uitzondering 

gemaakt. Zij trainen in de formatie van dit seizoen. De twee overige O19 

vriendenteams is de keuze geboden om ook weer te gaan trainen, mits zij ook 

voldoen aan alle gestelde voorwaarden. 

 

Voor deze teams zal in eerste instantie een indeling worden gemaakt, uitgaande van het feit 

dat zij 1x per week (van maandag tot en met zaterdag) een training afwerken. De restruimte 

kan dan ingevuld worden voor teams die meerdere trainingen per week willen afwerken. 

 

Er gelden strikte richtlijnen, die onverkort toegepast moeten worden. Zie hiervoor het 

document ‘Richtlijnen hervatting trainingen FC Dauwendaele’. 

 

Op het moment dat de versoepeling verder wordt doorgevoerd, moet er opnieuw naar de 

indeling worden gekeken. 

 

Middelburg, 30 april 2020 

                                                
1 Peildatum: jonger dan 19 jaar op 28-04-2020 (geboren na 28-04-2001) 


