
Hoogeveen, 10 augustus 2020 

 

Beste ouders, verzorgers en leden van Sidokwan, 

Het seizoen 2020-2021 begint vanaf maandag 17 augustus aanstaande. Alle trainingen zullen weer 
van start gaan en via deze brief willen we jullie op de hoogte brengen hoe we dit gaan doen. Het zal 
een bijzondere start worden en hoe het seizoen gaat verlopen, dat weten wij niet. Wij verwachten 
dit jaar geen toernooien. Wij verzoeken iedereen die in een oranje of rood gebied is geweest om 
voorlopig twee weken niet te komen. 
 
Trainingen. 
Alle trainingen zullen op dezelfde dagen en tijden gegeven worden. Hier en daar zal de trainer 
samenstelling van de groep veranderen.  
De kantine en de kleedkamers zijn gesloten. Dit betekent dat je in sportkleren moet komen en dat 
ouders niet in de kantine kunnen wachten. 
Kom kort voor de training. 
Bij aankomst en vertrek hanteren we de 1,5 meter afstand. Dit houdt ook in dat het als ouder 
handiger is om de kinderen bij de deur af te zetten, zodat ze zelf naar de zaal kunnen lopen. 
Iedereen komt via de hoofdingang binnen en zal via de nooduitgang (aan de melkfabriek kant) de 
dojang verlaten. Neem je spullen daarom ook mee in de zaal. 
Desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek. 
We attenderen iedereen erop om de RIVM maatregelen te respecteren en zich daaraan te houden. 
 
Parkeren. 
Vanaf 17 augustus is het niet meer toegestaan om auto’s te parkeren op de parkeerplaats van het 
kinderdagverblijf. Alleen na 19.00 uur en in het weekend mogen we gebruik maken van de 
parkeerplaats.   
 
Plus-trainingen. 
De extra trainingen op de zaterdag en de wedstrijdselectie zullen in september van start gaan. Info 
volgt. We willen eerst kijken hoe de reguliere trainingen gaan. 
 
Trainers. 
De samenstelling van de trainers zullen hier en daar veranderen omdat Jari als trainer na de vakantie 
nog niet terug komt. 
Op dinsdag geven Maaike en Lotte de eerste groep training en Kevin en Brian de tweede groep. 
Omdat deze trainers deze groepen gaan begeleiden zullen zij niet meer assisteren op donderdag en 
vrijdag. Voor extra assistentie zullen andere hoog-banders gevraagd worden dit over te nemen. 
 
Activiteiten. 
De activiteiten buiten de trainingen om zullen of uitvallen of aangepast worden. Examens kunnen 
wel door gaan maar in aangepaste versie. Ons jeugdtoernooi in november en de jaarafsluiting in 
december is nog onduidelijk of dit doorgaat. Zoals nu lijkt gaat dit niet door, hierin hopen wij via de 
Bond of het NOC/NSF meer duidelijkheid in te krijgen. 
 
Wij hopen iedereen vanaf 17 augustus gezond en wel weer te mogen begroeten en dat wij ondanks 
de Corona het beste ervan gaan maken.  
 
Vriendelijke groet. 
Namens bestuur Sidokwan 
Larry Meyer  
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