
 

Corona protocol  17 november 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. 12-
11-2021. Voorgaande protocollen komen hiermee te vervallen. 
 
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. 

Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht, ook 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: 

• Publiek mag niet aanwezig zijn bij trainingen of wedstrijden. 

• Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit 

nodig is voor de sportbeoefening. 

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

afstandsregels te worden gehanteerd. 

• 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. 

• Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto 

zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje. 

Regels voor gebruikers en bezoekers van ons clubhuis en de AT The Office Dome: 
• Het clubhuis is open; toiletten, ijs voor koelen bij blessures, EHBO-kist en AED zijn 

beschikbaar via de hal van het clubhuis. 

• Bij toegang tot het clubhuis en de blaashal, op wedstrijddagen en tijdens trainingen dient 

iedereen vanaf 18 jaar een geldig Coronatoegangsbewijs te tonen. 

• Aanvoerders van Jong Senioren en Senioren teams zijn verantwoordelijk voor de controle op 

het coronatoegangsbewijs tijdens trainingen (AT The Office Dome & clubhuis). 

• Het clubhuis en de bar zijn open en zijn gehouden aan de richtlijnen voor de horeca: 

- Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn. 

- Consumpties worden aan tafel zittend genuttigd (clubhuis of terras). 

- Spelers en teams geven elkaar de ruimte om van de (beperkte) zitmogelijkheden gebruik 

te maken. Zij verlaten hun zitplaatsen als anderen van het veld komen en binnen wat 

willen nuttigen en onvoldoende zitplaatsen vrij zijn. 

- Teams die terugkeren van een uitwedstrijd worden gezien als publiek en hebben geen 

toegang tot het horecadeel van het clubhuis.  


