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Onderstaand bericht is door KNVB verstuurd aan de Directies van de BVO's: 
 
Zojuist heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Bureau Corporate 
Affairs van de KNVB heeft direct contact opgenomen met het ministerie van VWS. De nadere toelichting was 
heel duidelijk, alle sportaccommodaties moeten dicht dus ook de trainingsfaciliteiten en stadions van het 
betaalde voetbal. Ons advies is dan ook om hier gehoor aan te geven en als voetbalbranche hetzelfde te 
doen door niet te trainen en alles te sluiten. Deze maatregel is van kracht tot 6 april 2020.  
  
Vanzelfsprekend zijn er nog vele vragen die leven over de voortgang van de competitie, ook bij ons. Dinsdag 
staat er een belangrijke vergadering van de UEFA op het programma, daarnaast is het de vraag wat de 
overheid na 6 april gaat opleggen. Uiteraard staat de gezondheid van mensen voorop. Wij zullen zoveel 
mogelijk alle informatie met jullie delen en uiteraard rekening houden met het weer optrainen van selecties 
voordat we de competitie weer starten. Hier houden we gezamenlijk contact over maar hebben we ook 
contact met de ministeries, andere bonden en de vereniging van teamartsen. 
  
Deze maatregel kan inhouden dat voor alle clubs de mogelijkheid bestaat om deeltijd WW aan te vragen 
maar dat laten we nu ook uitzoeken. Het is een enorm lastige tijd maar laten we allemaal hetzelfde doen en 
kijken naar de beste oplossingen voor onze voetbalbranche. Mochten er vragen zijn dan kan je je melden bij 
de ECV, CED en de KNVB bij de gebruikelijke contacten. Heel veel sterkte. 

Aanvullende opmerking voor de clubartsen: 
 
Dat betekent, dat er tot 6 april geen mogelijkheden zijn om te trainen. Wij betreuren dat er geen ruimte 
aanwezig is om de selectiespelers voetbalfit te houden. Wij adviseren vanuit gezondheidspunt om de 
geblesseerde spelers wel te blijven behandelen; ook op de club indien dat nodig is.  
Het waarborgen van de fysieke fitheid zal de nodige creativiteit vergen en zal per club individueel ingevuld 
worden. Om een idee te krijgen van hoe clubs dat invullen, is het een optie om dit te delen via een App 
groep Teamartsen Betaal voetbal. Als je hierbij aangesloten wilt worden. Laat mij dit dan weten. 
Wij blijven als KNVB wel zoeken naar openingen om de komende periode spelers gericht te kunnen laten 
trainen. Hopelijk gaat daar de komende tijd ruimte voor komen. 

 
Met vriendelijke groeten,  
Edwin Goedhart, sportarts, 
Manager Sportgeneeskunde/Bondsarts 
Edwin.goedhart@knvb.nl 
 


