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Nederland blijft ten minste tot en met 15 maart in lockdown. Voor de sport betekent dit onder andere dat alle
binnenlocaties gesloten zijn. Vanaf 3 maart mogen jongeren tot en met 26 jaar in teamverband buiten sporten. Vanaf 27
jaar mag er in tweetallen in de buitenlucht worden gesport.
Hoe ging het bij sportverenigingen in Delft?
Omdat de jeugd tot en met 17 jaar al wel buiten mocht sporten, werden veel trainingen bij Delftse sportverenigingen
weer opgepakt. Onder andere de voetbal, korfbal, rugby, hockey, cricket en- honkbalvelden waren voorzichtig weer
bezet. Op verschillende clubs zijn onderlinge competities georganiseerd, waar veel creativiteit bij kwam kijken. Zo
speelden jongens tegen meisjes en verschillende leeftijden tegen elkaar. In ieder geval konden veel kinderen gelukkig
naar hun club om de sport te beoefenen! Sommige verenigingen hebben speciale trainingen voor tweetallen
georganiseerd, zodat de senioren ook konden sporten.
W erkgroep Sport & Corona
In oktober is de werkgroep Sport & Corona opgericht. Zij is druk bezig geweest met het inventariseren van de problemen
rondom corona. Daarnaast stimuleert de werkgroep de samenwerking tussen de Delftse verenigingen.
Vertegenwoordigers van Concordia, Vitesse, Delftsche Kegelbond, Punch, One Down Delft, DHL, Ariston '80, Sportpark
Biesland, Excelsior en Haaglanden Beweegt en procesbegeleider Victor Brouwer werken samen om regelgeving en
protocollen op elkaar af te stemmen en met elkaar tot de beste oplossingen te komen. Op deze manier wordt
geprobeerd de Delftse Sportverenigingen handvatten te geven om toch zoveel mogelijk te kunnen sporten binnen de
huidige maatregelen.
Vooral als er langzaamaan weer meer mag op de verenigingen, is het van belang om interpretatie van de regelgeving
gelijk te trekken en in ieder geval per sportpark dezelfde afspraken te maken. Naarmate de lockdown langer duurt,
hebben de verenigingen steeds vaker problemen die de continuïteit in gevaar brengen. Zo zijn er grote zorgen op gebied
van financiën en ledenbehoud. Mogelijk wordt het nog een zware tijd, maar met elkaar kunnen we het voor de Delftse
sport iets beter maken.
Heeft u vragen, opmerkingen of toevoegingen? De werkgroep staat hier altijd open. U kunt de werkgroep bereiken via
vo.delft@haaglandenbeweegt.nl

Veel rustige sportvelden in Delft. Hier Sportpark Biesland.

