
Beste Poema’s  
& ouders/begeleiding,
Hierbij van onze kant een up- 
date over de manier waarop 

wij als Poema’s de komende periode met de Corona-situatie om 
zullen gaan. Voor ons, als bestuur, zitten we met een groot dilem-
ma. Aan de ene kant realiseren wij ons hoe belangrijk sporten is, met 
name voor de jeugd. Het krijgen van voldoende beweging en het behouden 
van sociale contacten is natuurlijk van groot belang. Aan de andere kan willen  
wij de risico’s voor het verder verspreiden van het virus verder beperken. Hoe 
zeer het ons ook spijt hebben we als bestuur de volgende beslissing genomen.   
In afwachting van nadere berichtgeving over de ontwikkeling van het virus, 
zullen wij met de Poema’s tot 9 februari geen honkbaltrainingen organiseren. 
Hieronder lichten wij toe hoe we tot dit besluit zijn gekomen.

 
Allereerst willen wij benadrukken dat wij onze afwegingen maken op advies 
vanuit de medische sector. Hilde Paizano Thijssen, onze Corona-adviseur en 
natuurlijk ook de moeder van Milo en Mauro, is kinderarts. Zij zit dan ook heel 
dicht bij het vuur wat betreft nieuws en ontwikkelingen rondom Covid-19.  
Momenteel hebben we te maken met de lock-down situatie. De strenge maat-
regelen die op dit moment zijn opgelegd hebben enerzijds te maken met de 
recente hoeveelheid besmettingen en ziekenhuisopnames per dag, anderzijds 
hebben die te maken met de onzekerheid rondom de gevaren van de “Britse 
variant” van het virus dat inmiddels in onze regio al flink aanwezig is. Zoals 
wellicht bekend is is van deze nieuwe variant vastgesteld dat het virus sneller 
van de ene naar de andere persoon weet over te springen. De “Britse variant” 
is dus besmettelijker. In deze periode wordt veel onderzoek gedaan naar het 
gedrag van het gemuteerde virus.  
De eerste onderzoeksresultaten lijken erop te wijzen dat het percentage 
besmette mensen dat door deze variant serieus ziek wordt, niet hoger is dan 
bij het oorspronkelijke virus. Omdat het virus echter in een sneller tempo 
verspreid, is het totaal aantal mensen wat dan serieus ziek wordt mogelijk wel 
groter. De eerste signalen lijken erop te wijzen dat (jonge) kinderen het virus 
sneller verspreiden dan de oorspronkelijke variant. In Groot-Brittannië is de 
afstand die mensen van elkaar moeten houden momenteel al 2 meter, maar 
wordt waarschijnlijk snel 3 meter. 
Hoewel wij als sportvereniging natuurlijk niets liever zien dan dat we weer  
met onze leden aan het honk- en softballen gaan, voelen wij ook een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. Met de bovenstaande onderbouwing  
komen we dus helaas tot de conclusie dat tot 9 februari geen trainingen zullen 
worden verzorgd door de Poema’s. Hopelijk kunnen we daarna allemaal 
weer in meer of mindere mate aan het honk- en softballen. Wij 
houden jullie op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

 Met sportieve groet,
 namens het bestuur 
 Honkbalvereniging 
 Portland Poema’s
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We hopen dat we vanaf 10 februari weer  
sportief & veilig verder mogen... Be safe!
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