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Gooise jeugd mag eindelijk weer het veld op,
maar kantine en wc’s zijn even niet beschikbaar

donderdag 30 april 2020

Eindelijk kan
de jeugd het
veld weer op

S
’Lekker buiten
rennen met een
stick in je hand’

inds gisteren mag het weer:
lekker buiten trainen bij je
eigen sportclub. Nou ja,
onder strikte voorwaarden
dan. Zo is dat voorrecht voorlopig
alleen weggelegd voor jeugdigen
tot en met 18 jaar, is douchen na
aﬂoop uit den boze en blijft de
kantine hermetisch op slot. Maar
toch... Bij verschillende sportverenigingen in de regio stonden
kinderen te popelen om met hun
teamgenootjes te gaan voetballen,
tennissen of hockeyen. En hun
ouders trouwens ook. „Ze hebben
lang genoeg binnen gezeten.”

Bij ’Spabo”, zoals de Hilversumse
hockeyclub ’t Spanderbosch liefkozend wordt genoemd, zijn ze er al
helemaal klaar voor. Er zijn met de
gemeente protocollen opgesteld,
aangepaste trainingsvormen bedacht, de kantine is op slot en
ouders mogen het complex niet op.
Maar de jeugdleden - waar Spabo
er zo’n duizend van heeft - trainen
weer, tot grote opluchting van
voorzitter Roel Testroote. „Zij
kunnen in ieder geval weer lekker
rennen met een stick in hun hand.
En dat werd tijd.”

Koeienletters
Ook voetbalvereniging SV Baarn
heeft zich grondig voorbereid na
de mededeling van Mark Rutte, die
vorige week aankondigde dat er
vanaf 29 april weer gesport mag
worden in de buitenlucht. „Meteen
toen het voetbal op slot ging, zijn
we aan allerlei scenario’s gaan
werken voor het geval er weer iets

mocht. Zodoende konden we redelijk snel schakelen”, zegt bestuurslid Paul Korpelshoek.
De Baarnse voetbalclub liet er
geen gras over groeien en nam
voortvarend maatregelen om te
zorgen dat de jeugdleden weer
onder professionele leiding een
balletje kunnen trappen. Zo is het
parkeerterrein bij de club aan de
De Geerenweg volgekalkt met
allerlei instructies.
Met koeienletters staat er in
witte verf ’Houd afstand’ op de
grond, met diezelfde verf zijn
fietsenstallingen gemarkeerd en op
de grond voor de ingang naar het
clubgebouw staat de strenge mededeling dat de ouders vanaf daar
niet meer verder mogen. Alleen
hun kroost is welkom.
De Greenstars, dat zijn de jongste spelers vanaf vier jaar, mogen
woensdagmiddag als eerste weer
het terrein op. Ze worden allemaal
gebracht door hun vader of moeder, de meesten op de fiets. Gastheer Michel van Grinsven van SV
Baarn, die een knalgeel hes draagt
met op zijn rug de waarschuwing
’houd afstand’, vangt ze vriendelijk
op en begeleidt de voetballertjes
naar twee op de grond geschilderde vakken, ’wachtruimte A’ en
’wachtruimte B’. Daar moeten ze
wachten tot de trainer ze komt
halen. Sommige kinderen zijn best
zenuwachtig maar allemaal willen
ze graag weer voetballen.
De training begint om drie uur
maar de zesjarige Jurre Stomphorst
komt ruim voor die tijd al met
vader Geert aangefietst. „Nou

Floris Voorink, wethouder sport van Hilversum, slaat de eerste hockeybal bij ’t Spandersbosch.
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Naar de wc kan
niet en de kantine
is ook afgesloten
jongen, veel succes’, wenst die zijn
zoon toe. Hij wil al bijna wegfietsen als Jurre plotseling „Papa, mijn
fles!” roept. Vader Stomphorst
overhandigt hem een bidon water,
want het clubgebouw is dicht en de
kranen mogen ook niet meer gebruikt worden, net zomin als de
wc. „We vragen ouders dan ook of
ze hun zoon of dochter eerst naar
het toilet willen laten gaan voordat
ze hierheen komen”, vertelt Korpelshoek.

Grote broer
Nada Metwalli heeft twee zonen
bij SV Baarn, Noah van vier en
Adam van acht. Hoewel de training
van drie uur eigenlijk alleen voor
de Greenstars is, mag grote broer
Adam ook mee het veld op. „Anders is het te eng voor Noah”, legt
zijn moeder uit. Ze is ontzettend
blij dat er weer getraind mag worden. „Die kinderen zitten al zeven
weken binnen, die kunnen niks
meer. Alles is hen afgenomen:
school, sporten, vriendjes. Die
moeten hun energie kwijt, ze staan
te trappelen. En wij ook”, zegt ze
lachend.
Dex Nijsse is zes jaar en zit sinds
een jaar bij de Greenstars. Hij
komt, samen met zijn moeder
Natascha Pronk en zijn zusje Loïs
van acht op de fiets. „Ik vind het zo
fijn dat het weer begint”, zegt
Pronk. „Ze hebben zich aardig bij
alle maatregelen neergelegd, maar
hoe langer het duurt, des te ongeduldiger de kinderen worden.
Gelukkig mogen ze vanaf 11 mei
ook weer twee dagen per week naar
school.” Loïs baalt. Zij zit op paardrijden maar haar manege gaat nog
niet open.
Ondertussen zijn de wachtruimtes volgelopen met in voetbaltenue
gestoken kinderen. Als trainer
Hendrin Khandan komt aanlopen
zegt hij meteen dat de kinderen
hem geen high-five mogen geven
voor en na de training. „En jullie
mogen ook niet dicht bij me komen. Is dat een deal?” „Ja!”,
schreeuwen de Greenstars. Ze
stuiven het veld op, pakken een
voetbal en zijn hun achter het hek
wachtende ouders prompt vergeten.
Voorzitter Evert-Jan Stagge komt
aanfietsen. „Ik ben blij dat het
systeem dat we bedacht hebben
werkt”, zegt hij, terwijl hij naar de
kreten op de weg kijkt en naar de
voetballende kinderen. „Fijn dat
we weer zijn gestart, ook al hebben

De Greenstars van SV Baarn krijgen instructies van hun voetbaltrainer.

we flinke aanpassingen moeten
doen.” Zo vindt hij het wel een
beetje belachelijk dat de wc niet
open mag. „Maar ja. Dit is nu
eenmaal een unieke situatie. Wie
het echt niet meer kan ophouden
moet maar even tegen een boom
plassen.”
Het voetbalseizoen is voor SV
Baarn wel naar de haaien, meldt de
voorzitter teleurgesteld. „We hebben te maken met een enorme
inkomstenderving. Er zijn op het
eind van het seizoen geen toernooien en evenementen meer natuurlijk.” Hij hoopt dat de gemeente
Baarn de club uit de brand kan
helpen. „Bijvoorbeeld door de
huur van onze accommodatie te
betalen, dat zou een stuk schelen.”

Plokgeluiden
Tennisvereniging LTV De Bijvanck
in Blaricum heeft de hekken voor
de jeugdige spelers tot en met 18
jaar van vier tot zes uur ’s middags
opengezet. Alle acht velden zijn
meteen bezet, overal hoor je de
typische plokgeluiden van tennisballen die van strakgespannen
snaren springen. De 13-jarige Madelief en Christiaan spelen tegen
Nicolai (12) en Britt (14). Ze komen
alle vier uit Huizen om even lekker
te tennissen. „We vervelen ons best
wel. Het is leuk om weer contact
met elkaar te hebben.”
Bestuurslid Marit Griffioen is er
als toezichthouder verantwoordelijk voor dat er geen ouders op het
tennispark komen. Ook moet ze
erop letten dat iedereen zijn eigen
materiaal meeneemt, zoals rackets
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en tennisballen. „Overal hangen
protocollen wat je wel en niet mag
en daar wordt goed op gelet”, zegt
Griffioen.
Ook bij LTV De Bijvanck is de
kantine dicht, maar gelukkig kunnen de spelers hier wel naar de wc.
„Het toiletblok staat apart van de
rest van het gebouwtje, vandaar”,
zegt Marijke van Keeken, beter
bekend als ’moeder’ van de club.
Zij beheert niet alleen het clubhuis
maar deelt ook na afloop van de
trainingen zakjes chips uit. „En ik
maak schoon, het liefst met Dettol,
van dat spul waar de tranen je van
in de ogen springen. Dus alles is
hier heel goed ontsmet”, verzekert
ze.
Van Keeken is blij dat de jeugd
weer mag tennissen, al zit een
dubbelspel er vooralsnog niet in.
„Er mag alleen worden gesingled”,
zegt ze streng. „En ik denk dat dat
ook nog wel even zo blijft”, vult
Griffioen aan. „Voorlopig moeten
we maar geduld hebben en door
blijven ademen, meer kun je niet
doen”, zucht ’moeder’ Van Keeken.
Vanaf 11 mei mag er wel weer
volop getraind worden op het
Blaricumse tennispark. „Maar
alleen voor de jeugd tot en met 18
jaar”, voegt trainer Tim Ruijter
daaraan toe. „We trainen de jeugd
tot 13 jaar op twee banen met acht
kinderen tegelijk, en de jongeren
tussen 13 en 18 jaar mogen in groepen van vier trainen, ook op twee
banen. En de leraar raapt de ballen”, grapt hij.
Agnes Zuiker

De jonge tennissers uit Huizen laten het lot bepalen wie tegen wie moet spelen.
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