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Almere, 25 april 2020 

Beste spelers/ ouders, 
 
We mogen weer trainen!  
Dat is de boodschap die de regering afgelopen dinsdag bracht. Dat betekent voor de jeugdteams 
(jeugdleden tot/met 18 jaar !) van Almere 90 dat we met ingang van 6 mei a.s. Weer het veld op gaan. 
Maar we zijn natuurlijk uitermate voorzichtig.  
 
Wat zijn de spelregels? 
Het bestuur en de technische commissie hebben een aantal specifieke spelregels opgesteld voor Almere 
’90 spelers en ouders. Wij vragen jullie om deze spelregels te respecteren.  
 
Spelers:  
• Om het voor de coaches overzichtelijk te houden trainen we met 1 team op een veld. Wat dat 

betekent voor ons team zie je in het veldschema in de bijlage onderaan dit bericht.  
o Wanneer het veld wordt afgekeurd ivm het weer dan gaat de training niet door. Trainen in de 

hal is op dit moment niet toegestaan. 
• Spelers die niet zelf naar het veld komen kunnen door de ouders worden afgezet en opgehaald op het 

parkeerterrein in de kiss-and-ride baan. 
o kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

daarna naar huis. 
• Conform de richtlijn van de overheid moeten aspiranten, junioren en senioren ≤ 18 jaar de 1,5 

metermaatregel in acht nemen. De coaches zullen de oefenstof daarop aanpassen en toezien op 
naleving 

• Spelers gebruiken (indien mogelijk) alleen eigen materiaal zoals handschoen, knuppel, catcher-
uitrusting, helm, handdoek om materiaal te drogen, et cetera.  Het is dan ook handig om je eigen 
materiaal te voorzien van een duidelijk merkteken.  

o Gebruik je tijdens een training materiaal van de vereniging?  
§ Zorg er dan voor dat je tijdens die training als enige dat materiaal gebruikt. Of 

desinfecteer het materiaal bij elk roulatiemoment.  
§ Direct na afloop van de training maak je het door jou gebruikte materiaal schoon door 

het te desinfecteren.  
§ Sla met slaghandschoenen.  
§ Er zal bij elk veld desinfectans staan. 

• De kleedkamers en kantine zijn gesloten. Voor noodgevallen hebben de coaches toegang tot de gang 
van de kantine voor gebruik van de wc, water of een verbanddoos 

• Ga thuis naar het toilet voordat je naar de vereniging komt de toiletten zijn gesloten 
• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie 
• Conform algemene coronarichtlijnen is het ook voor de trainingen van belang dat een speler 

thuisblijft, wanneer: 
o Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) Symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts; 
o Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de speler weer laten sporten en naar 
buiten; 

o Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-
19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 
moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; coaches leiden de training en bepalen 
wat er wel en niet kan tijdens het trainen 
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o En er is natuurlijk begrip voor de spelers die liever niet komen. Meld dit svp even aan de 
coach 

o Indien een speler thuisblijft vanwege de bovenstaande richtlijnen wordt dit ook doorgegeven 
aan de coach.  

• De coaches en teammanager hebben het recht om een speler naar huis te sturen waarvan ze 
vermoeden dat spelers zich niet aan het RIVM-richtlijnen houden. 

• Wil je extra trainen als aspirant, junior en senior ≤ 18 jaar dan kan dit op vrijdagavond inschrijven kan 
via tc@almere90.nl. Er zijn 12 plekken voor softbal en 12 plekken voor honkbal vol is vol 

o Heb je vrienden en/of vriendinnen in Almere die ook willen softballen of honkballen zijn die 
ook welkom vrijdagavond mits ze zich ook hebben op gegeven 

o Sta je niet op de lijst mag je niet deelnemen 
• Als je 18 bent, val je binnen de groep die mag sporten. Als je 19 jaar bent (dus nadat je jarig bent 

geweest), val je buiten deze groep en mag je niet meer trainen binnen de sportaccommodatie. Dit kan 
worden gecontroleerd. 
 

Ouders 
• De informatie over trainingen tijdens corona maatregelen zullen voornamelijk via de coach verlopen.  

o Wanneer het veld wordt afgekeurd ivm het weer dan gaat de training niet door. Trainen in de 
hal is op dit moment niet toegestaan 

• Spelers die niet zelf naar het veld komen kunnen door de ouders worden afgezet en opgehaald op het 
parkeerterrein in de kiss-and-ride baan. Zorg dat uw kind niet eerder dan 10 minuten voor de 
sportactiviteit aankomt op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.  

• Conform richtlijn van de overheid is het helaas niet toegestaan dat ouders langs de lijn of op de 
tribune op hun kinderen wachten. 

• Aangezien kleedkamers, toiletten en kantine gesloten zijn laat je kind voor de training naar het toilet 
gaan en zorg dat hij/zijn haar/zijn handen voor en na de training wast, 20 sec. 

• Wanneer uw kind ziek is of iemand in het huishouden ziek is, houdt uw kind thuis en geef dit door aan 
de teammanager  

• Alleen spelers ≤ 18 jaar zijn toegestaan, indien er op wordt gemerkt dat er ook oudere spelers 
deelnemen aan de trainingen zal de training voor dat team worden geannuleerd.  

• Aanvangstijden zijn aangepast om de teams meer over de velden te spreiden 
• Er zal op alle velden desinfectans zijn om materiaal en handen te desinfecteren 
• De teammanager zal erop toezien dat de 1,5 m in acht wordt gehouden buiten het veld, de coaches 

zullen dit doen op het veld. 
• Wil je zoon en/of dochter extra trainen als aspirant, junior en senior ≤ 18 jaar dan kan dit op 

vrijdagavond inschrijven kan via tc@almere90.nl. Er zijn 12 plekken voor softbal en 12 plekken voor 
honkbal vol is vol. 

o Heeft je zoon en/of dochter vrienden en/of vriendinnen in Almere die ook willen softballen of 
honkballen zijn die ook welkom vrijdagavond mits ze zich ook hebben op gegeven 

o Sta je niet op de lijst mag je niet deelnemen 

Als er na het lezen van dit bericht nog vragen zijn, dan horen wij dit graag. 
 
Tot op de velden  
Met vriendelijke groet, 
 
De technische commissie Almere ‘90 
Roy en Muriel van de Wateringen 
TC@almere90.nl  
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Veldschema 
 

VELDINDELING 2020 corona maatregelen  
     Honkbal   
     Softbal   
Maandag Van  Tot HB veld 1 SB Veld 1 SB Veld 2 

 16:30 17:00         

 17:00 17:30         

 17:30 18:00 Beeballveld 
Pup 1 start op veld: 
17:30, einde: 19:00  

Pup 1 start op veld: 
17:10, einde: 18:40 

  

 18:00 18:30   

 18:30 19:00   

 19:00 19:30         

 19:30 20:00     
Asp 1:  veld: 19:20, 

einde: 20:50 
Asp2 start op veld 
19:40, einde: 21:10  20:00 20:30     

 20:30 21:00     

 21:00 21:30       

 21:30 22:00         

       
Dinsdag Van  Tot HB veld 1 SB Veld 1 SB Veld 2 

 16:30 17:00         

 17:00 17:30        

 17:30 18:00 
Asp 2 start op veld 
17:20, einde: 18:50  

Pup 2 start op veld: 
17:10, einde: 18:40  

  

 18:00 18:30   

 18:30 19:00   

 19:00 19:30        

 19:30 20:00 
Asp 1 start op veld: 
19:20, einde: 20:50  

J2 start op veld: 
19:30, einde: 21:00 

J1 start om 19:40, 
einde: 21:10  20:00 20:30 

 20:30 21:00 

 21:00 21:30         

 21:30 22:00         

       
Woensdag Van  Tot HB veld 1 SB Veld 1 SB Veld 2 

 15:00 15:30         

 15:30 16:00 Beeball op beeball 
veld start op 15:30 
en einde om 17:00 

    

 16:00 16:30     

 16:30 17:00     

 17:00 17:30         

 17:30 18:00 
Asp 1 start op veld: 
17:30, einde: 19:00  Pupillen start op veld  

17:10, einde: 18:40  

 
 18:00 18:30  

 18:30 19:00 Asp2 start op veld: 
18:50, einde: 20:20 
 

 19:00 19:30      
 19:30 20:00 Asp1 start op veld: 

19:20, einde: 20:50 
 

 20:00 20:30   
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 20:30 21:00 

Heren ≤ 18  start op 
veld: 19:40, einde: 

21:10  
  

 21:00 21:30         

 21:30 22:00         

       
Donderdag Van  Tot HB veld 1 SB Veld 1 SB Veld 2 

 16:30 17:00         

 17:00 17:30         

 17:30 18:00 Beeballveld  
Pup 1 start op veld: 
17:10, einde: 18:40  

Pup 2 start op veld: 
17:20, einde: 18:50 

Asp 2 start op veld: 
17:30, einde: 19:00  18:00 18:30 

 18:30 19:00 

 19:00 19:30        

 19:30 20:00     
J2  start op veld: 

19:30, einde: 21:00 
J1 start op veld: 19:40, 

einde: 21:10  20:00 20:30     

 20:30 21:00     

 21:00 21:30         

 21:30 22:00         

       
vrijdag Van  Tot HB veld 1 SB Veld 1 SB Veld 2 

 18:30 19:00         

 19:00 19:30         

 19:30 20:00 
Instuifavond 
13 - ≤18 (asp, 

junioren, senior ≤ 
18jr) 

 start op veld: 19:20, 
einde: 21:30  

  

Instuifavond 
13 - ≤18 (asp, 

junioren, senior ≤ 
18jr) 

 start op veld: 19:30, 
einde: 21:40  

  

  

 20:00 20:30   

 20:30 21:00   

 21:00 21:30   

 21:30 22:00   

       
 

 
 


