
Beste leden, 
 
Gisteren hebben wij jullie geïnformeerd over het besluit van het bestuur om per direct de trainingen 
en wedstrijden tot en met 18 oktober stil te leggen. Onlangs verscheen er een bericht van wethouder 
Berning waarin werd aangegeven dat het niet nodig is om wedstrijden te annuleren. Wij kunnen ons 
voorstellen dat ons besluit vragen oproept in het licht van het bericht van de wethouder. Langs deze 
weg willen wij jullie informeren over onze achterliggende redenen.  
 
Sporten is juist belangrijk 
Zoals de wethouder aangeeft, is sporten juist heel erg belangrijk voor de gezondheid. Daar zijn wij 
het voor de volle 100% mee eens! Dat is ook precies waarom wij bijvoorbeeld in het voorjaar toen 
het weer kon, alles op alles hebben gezet om trainingen te hervatten. De sporthal mocht nog niet 
gebruikt worden, dus hebben we op het MAVO terrein volleybalvelden en –materialen geplaatst en 
protocollen opgesteld zodat we toch konden trainen. Toen het na de zomervakantie weer mogelijk 
was om in de sporthal te trainen en later weer competitie te spelen, hebben we ook daar alles 
gedaan om dit door te kunnen laten gaan. Dat betekende weer protocollen, ‘corona-coördinatoren’, 
kleedkamerindelingen, aanschaf van handfluitjes en desinfectiegel, teams in de hal na hun wedstrijd 
eerst naar de kleedkamers, daarna nieuwe teams pas naar de hal begeleiden. Kortom, alles om het 
sporten verantwoord te kunnen blijven doen. En gezien de reacties die we daarop hebben gekregen, 
denken wij dat we dat prima hebben gedaan.  
 
Waarom tijdelijk stil leggen wedstrijden en trainingen? 
Wij begrijpen dat het juist daarom misschien vragen oproept waarom we dan toch hebben besloten 
om tijdelijk de trainingen en wedstrijden stil te leggen. Dat is niet omdat we veel besmettingen in de 
verenigingen hebben. Echter, net als bij andere verenigingen, bedrijven, onderwijsinstellingen, 
hebben wij ook te maken met leden die verkoudheidsklachten krijgen en zich daarom moeten testen 
en minimaal tot de uitslag van de coronatest thuis moeten blijven. Daardoor kan het ook voorkomen 
dat teams onverhoopt met krapte te komen zitten bij zowel training als wedstrijden. De afgelopen 
weken is dat bij diverse tegenstanders van Dynamo het geval gebleken, waardoor wedstrijden 
geannuleerd zijn. Sinds afgelopen donderdagavond hebben we bij Dynamo ook enkele wedstrijden 
om die reden moeten annuleren.  
 
De (gemeente) Tubbergen is de afgelopen week helaas een uitschieter gebleken als het gaat om de 
toename van het aantal Corona-besmettingen. Niet voor niets heeft onze burgemeester een soort 
van ‘noodsignaal’ gegeven en benadrukt dat we het echt met elkaar moeten doen. Steeds meer 
inwoners van (de gemeente) Tubbergen kennen wel personen die besmet zijn geraakt met het 
Coronavirus. Juist dat heeft er bij een groot deel van onze leden toe geleid dat men twijfelt over de 
vraag of ze wel samen moeten komen. Iets waar we denk ik juist trots op moeten zijn; namelijk dat je 
niet zomaar klakkeloos ergens naar toe gaat. Ook hebben leden geen goed gevoel bij het samen in 
een auto zitten naar uitwedstrijden. Juist vanwege het toenemende aantal besmettingen in (de 
gemeente) Tubbergen. Het laatste wat wij als bestuur willen, is dat leden zich in de huidige situatie 
verplicht voelen om te gaan volleyballen, omdat ‘ze anders hun team in de steek laten’. 
 
Daarnaast weten wij van eerdere ervaringen elders in de regio dat het voor uitspelende teams ook 
lastig kan zijn om naar een vereniging af te moeten reizen waar een aanzienlijke stijging van het 
aantal Corona-besmettingen is geconstateerd. Ook al heeft een vereniging het corona-protocol en de 
-maatregelen (meer dan goed) voor elkaar.   
 
Dus ja, wij kunnen de wedstrijden en trainingen prima verantwoord laten plaatsvinden. We hebben 
daarvoor dus de protocollen en maatregelen voor elkaar. En de wedstrijden MOGEN ook wel 
plaatsvinden. Maar wat ons betreft alleen als onze leden en hun ouders daar ook een goed gevoel bij 
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hebben. En dat is door de aanzienlijke stijging van het aantal besmettingen in (de gemeente) 
Tubbergen op dit moment niet het geval.  
 
Wat ons betreft zijn regels over wat mag en kan dus niet altijd leidend. We hebben onze eigen – 
weloverwogen – beslissing genomen. Wij hopen dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en de 
besmettingen in (de gemeente) Tubbergen weer snel zullen afnemen!! Dan kunnen we binnenkort 
weer ‘gewoon’ met een goed gevoel gaan volleyballen. Juist omdat we sporten en bewegen zo 
belangrijk vinden! 
 
Met sportieve groet, 
 
Namens het bestuur van Dynamo, 
 
Ingrid Leferink 
Voorzitter 
 


