
 

 

 

Velp, mei 2020 

 

Doe jij ook mee met de groene of gele najaarscompetitie (11 t/m 17 jarigen)? 

 

Beste (ouders van) spelers die zich niet voor de voorjaarscompetitie hadden aangemeld 

Hopelijk zijn jullie de eerste maanden van de Coronatijd gezond gebleven. 

De KNLTB heeft onlangs aangegeven dat we de komende maand teams kunnen inschrijven voor de 
najaarscompetitie. Daarbij is de opmerking gemaakt, dat op dit moment niet zeker is of de competitie 
kan doorgaan. Dit zal mede afhangen van de verdere besluitvorming van het kabinet de komende 
maanden en of het virus zich voldoende gedeisd houdt. Ook de vorm van de competitie zou nog 
kunnen wijzigen als er onder voorwaarden toch gespeeld kan worden. Wij hebben ook heel veel 
vragen net als jullie, maar antwoorden kunnen we nog niet geven. Wat wel duidelijk is, is dat als geen 
teams ingeschreven worden er geen najaarscompetitie wordt gespeeld.  

 
Aan (de ouders van) spelers die zich niet voor de voorjaarscompetitie hadden aangemeld de vraag of 
jullie (kind), als zij of hij 11 tot en met 17 jaar is, zin hebben wel najaarscompetitie te spelen. Als het 
antwoord “ja” is willen jullie je dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 10 juni a.s. per e-mail opgeven 
via jeugdcompetitie@tvbeekhuizen.nl, dus niet in een app aanmelden. Als je ingedeeld was voor de 
voorjaarscompetitie ontvang je bericht via de captain van je voorjaarscompetitieteam. De captain is 
verzocht de gegevens te verzamelen over wie wil spelen en wie niet. 
 
Als je vanwege de corona pandemie of andere redenen niet mee wilt doen aan de najaarscompetitie 
hebben we daarvoor vanzelfsprekend begrip. 
 
De afgelopen jaren is gebleken dat regelmatig wedstrijden in de najaarscompetitie vanwege 
weersomstandigheden verplaatst dienen te worden. Als je je opgeeft, gaan we er vanuit dat je in 
principe zowel op de competitiedata als de inhaaldata beschikbaar bent en anders zelf een wissel 
regelt. 
 
Na 10 juni a.s. worden de teams ingedeeld door de trainers. De informatie over of het doorgaat, zo ja 
hoe, speelschema’s, kleding, captains begeleiding uit- en thuis wedstrijden enz. volgt eind augustus 
2020. Voor die tijd heeft het geen zin om informatie te vragen. 

Speeldata najaarscompetitie: 
Zondag 13-sep 20-sep 27-sep 4-okt 11-okt 18-okt 25-okt 
         
Inhaaldata:                
Zondag 1-nov 8-nov 15-nov 
 
Oproep: 
Inmiddels is Laura Oortman definitief gestopt met de organisatie van de groene en gele competitie. Ze 
was zo vriendelijk de voorjaarscompetitie 2020, die helaas niet door is gegaan mede te organiseren. 
We zijn dringend op zoek naar versterking van de organisatie. Als je kind competitie speelt spreekt het 
toch eigenlijk voor zich dat je als ouder mede de handen uit de mouwen steekt, ook in het belang van 
alle competitiespelers gezamenlijk. Kortom meld je aan of bel voor info naar Maarten Korthuis 06 1393 
5205 of Marlies Eeuwes 06 – 1930 2288. Als je niet de hele competitie mee wilt organiseren zijn er 
ook kleine deel taken zoals coördinatie shirtjes, inkloppen gegevens speeldata (1 avondje per 
competitie), competitie afsluiting organiseren, gast heer of vrouw op speeldagen (1 of meer keer) enz. 
vele handen maken licht werk. Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 
 
 
Met sportieve groet, 
Maarten Korthuis & Michiel Dekker 

Organisatie groen gele competitie TV Beekhuizen 


