
 

Corona protocol  Augustus 2020 
 
Dit protocol is bijgesteld naar aanleiding van de maatregelen, zoals opgenomen in de 
richtlijnen van het RIVM en het afgeleide protocollen van het NOC*NSF en de KNHB 
d.d. 10-08-2020. Voorgaande protocollen komen hiermee te vervallen. 
 
Gelukkig is het mogelijk de hockeycompetities weer op te starten. Maar om ervoor te zorgen 
dat we met elkaar kunnen blijven sporten, vragen wij iedereen onderstaande richtlijnen 
goed door te nemen, zodat we er gezamenlijk zorg voor kunnen dragen dat we competitie 
kunnen blijven spelen op een veilige en verantwoorde manier. 
 
Basisregel: houd je aan alle adviezen van de rijksoverheid! 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 

• Vermijd drukte. 

• Was vaak je handen. 

Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer 
je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt. 
 
Algemene regels voor (hockey)sport: 

• Positief geteste spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven 

thuis en nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten. 

• Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en 

contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. 

• Speel je een uitwedstrijd, zorg dan ook dat je op de hoogte bent van de situatie op die 

vereniging. Regels kunnen per veiligheidsregio verschillen. 

• Vanaf 13 jaar wordt het dragen van een mondkapje sterk aangeraden, wanneer personen uit 

verschillende huishoudens in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of 

bij uitwedstrijden. 

• De thuisvereniging is verantwoordelijk voor de organisatie en naleving van de coronaregels 

van de overheid en stelt een coronacoördinator aan. 

 
Beperkende regels voor gebruikers en bezoekers van ons hockeycomplex: 

• 1 ½ meter afstand 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen 

afstand te houden. 

• Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te 

houden. 

• Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit 

wel tot volwassenen. 

• Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren 

vanaf 13 jaar. 

• Normaal spelcontact is toegestaan voor alle leeftijden. 



 

• Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen direct weer 

de afstandsregels te worden gehanteerd. Dat geldt ook rondom de dug-out, in de 

kleedkamer en in het clubhuis. 

• Publiek mag aanwezig zijn maar hiervoor gelden specifiek regels, zie hierna.  

• Geforceerd stemgebruik, schreeuwen, zingen en spreekkoren is niet toegestaan. 

Regels m.b.t. toegang tot en gebruik van ons hockeycomplex 
• Bezoekersstromen worden gescheiden. Looproutes geven aan hoe bij de juiste velden te 

komen en het complex weer te verlaten. 

• De aantallen in je clubhuis zijn aan maxima gebonden. De afstandsregels moeten ook binnen 

in acht worden genomen. 

• Het bargedeelte is ingericht op doorstroming. Er is een bestel- en afhaalpunt. Na het in 

ontvangst nemen van de bestelling dient de bezoeker de ruimte voor en naast de bar 

verlaten. 

• Bij slechte weersomstandigheden wordt het clubhuis niet voor iedereen opengesteld. Ook in 

die situatie zijn wij gehouden aan maximale aantallen. 

• Kleedkamers mogen niet worden gebruikt voor teambesprekingen en het omkleden voor of 

douchen na de wedstrijden. Spelers komen omgekleed naar de wedstrijden en douchen na 

de wedstrijd thuis. Dit geldt ook voor onze spelers tot en met 12 en tot en met 18 jaar. 

• Spelers en begeleiding van teams verlaten direct na afloop van een wedstrijd het veld met 

inachtneming van de geldende afstandsbepalingen. Pas wanneer een team het veld verlaten 

heeft, kan een volgend team het veld (en de bijbehorende dugout) betreden. 

• Ben je klaar met je sport en/of het uitoefenen van je (vrijwilligers)werk, dan tel je mee als 

publiek, tenzij je de accommodatie direct gaat verlaten. 

 
Aanvullende regels voor coaches 

• Het DWF laat zien wie een wedstrijd heeft gespeeld, registreer ook wie aanwezig was tijdens 

een training of oefenwedstrijd. Vergeet niet ook de begeleiding, rijders/chauffeurs e.d. te 

registreren. Dit helpt een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. 

• Kleedkamers mogen niet worden gebruikt voor teambesprekingen. 

• Zie erop toe dat voldoende afstand wordt gehouden ten opzichte van elkaar buiten de 

wedstrijden en tijdens rustmomenten. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, 

ook tijdens het coachen. Hou je hier altijd aan! 

• Zie toe op het periodiek ontsmetten van handen en materiaal dat door het team 

gemeenschappelijk wordt gebruikt (denk aan strafcornermaskers) bij voorkeur voor start en 

na einde van wedstrijden en trainingen; 

• Maak je gebruik van wisselkeepers, zorg dan dat het keepersmateriaal wordt gereinigd, bij 

voorkeur voor en na de wedstrijd 

• Ideaal is als een strafcornermasker gedurende door slechts een en dezelfde speler wordt 

gebruikt. Lukt dat niet, laat dan een wisselspeler de strafcornermaskers tijdens de rust 

ontsmetten.  

Aanvullende regels voor scheidsrechters 
• Er vindt geen line-up en shake-hands plaats. Laat teams zich opstellen, waarna de wedstrijd 

kan starten. 


