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Van:

Aan:

Secretaris Rugby Club Tilburg <TILBURG@mail.arl-products.nl>

Secretaris@rugbyclubtilburg.nl

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, sponsoren en alle andere RCT’ers,

Zoals bij de meeste van jullie wel bekend gaan vanaf morgen ( woensdag 29 april) de 

nieuwe wijzigingen van de coronamaatregelen in. Deze wijzigingen bieden onze vereniging 

ruimte om onder voorwaarden en met de richtlijnen van het RIVM weer trainingen voor 

kinderen (0-12 jaar) en jongeren tot en met 18 jaar te organiseren. 

Voor ons als rugbyclub natuurlijk prachtig nieuws dat we weer beperkt kunnen gaan 

rugbyen. Echter hadden we in principe al min of meer afscheid genomen van het huidige 

rugbyseizoen. Enkele weken geleden hebben we de gemeente al  verzocht om het groot 



onderhoud van de velden naar voren te halen. De gemeente heeft daar ook gehoor aan 

gegeven. We kunnen deze beperkte trainingen helaas dan ook niet op onze eigen 

sportvelden gaan verzorgen.

Inmiddels hebben wij het verzoek bij het sportbedrijf van de gemeente Tilburg om op 

woensdag- en vrijdagavond en zaterdagmorgen te beschikken over een sportveld op een 

van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Bij voorkeur kunstgras zodat we heel de 

zomer door zouden kunnen trainen. Alle gebruikers van de gemeentelijke 

buitensportaccommodaties moeten aangeven of en wanneer ze de velden willen huren. Bij 

het indelen van de velden zullen de vaste huurders van de betreffende 

buitensportaccommodaties t/m 5 mei voorrang krijgen op hun aanvragen. Daarna is de rest 

aan beurt. Wij  zullen dan ook pas na 5 mei door de gemeente ingepland worden en horen 

dan zo snel mogelijk wat de mogelijkheden zijn.

Door de gemeente is aangegeven dat het niet is toegestaan om trainingen te verzorgen in 

de openbare ruimte zoals parken of trapveldjes oid.

Kortom we weten pas na 5 mei waar we aan toe zijn en pas dan kunnen de trainingen gaan 

opstarten. Dus tot nader bericht kunnen er geen trainingen worden gegeven!

Om het sporten weer mogelijk te maken heeft NOC*NSF een landelijke sportprotocol 

opgesteld. Deze is te vinden op nocnsf.nl/sportprotocol. Rugby Nederland heeft een 

rugbyspecifiek sportprotocol opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd en ook te vinden op 

de website van Rugby.nl.

Verdere informatie over de trainingen en wat van ouders en spelers wordt verwacht om 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt gecommuniceerd door de trainers op 

het moment dat duidelijk is waar en wanneer we kunnen gaan trainen.

Voor de senioren is trainen helaas nog niet mogelijk maar als bijlage is wel een soort van 

trainingsprogramma te vinden. Dit blessure preventieprogramma van World Rugby kan 

individueel gevolgd worden.

Pas goed op jezelf en je naasten, houd je aan de maatregelen en blijf gezond!

Met (j)ov(i)ale groet,

Het bestuur van Rugby Club Tilburg

secretaris@rugbyclubtilburg.nl
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