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Plan van aanpak Coronamaatregelen Hockey Club Wateringse Veld 
(HCWV) 
 
 

1. Inleiding 
De Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus 
tegen te gaan. Eén van die maatregelen was om met ingang van donderdag 12 maart alle 
sportverenigingen/complexen in Nederland te sluiten. Het kabinet heeft op dinsdag 21 april 2020 
bekend gemaakt dat het voor jeugd in de basisschoolleeftijd (t/m 12, D-jeugd) en jeugd van 13 tot 
en met 18 jaar (C- tot en met A-jeugd) per 29 april weer mogelijk is te starten met sporten. Het 
kabinet heeft op 6 mei de coronamaatregelen voor de sport per 11 mei versoepeld. Dat betekent 
dat ook volwassen hockeyers (vanaf 19 jaar) weer kunnen gaan trainen. Daarbij geldt voor de 
groep 13 t/m 18 jaar en de volwassen hockeyers dat daarbij de anderhalve meter afstand in acht 
moet worden genomen. Om aan deze voorzichtige herstart op de juiste manier invulling te kunnen 
geven zijn protocollen en formats gemaakt door NOC*NSF, KNHB en de gemeente Den Haag. De 
regie over het weer openstellen van het complex voor de jeugd ligt in deze situatie bij de 
gemeente. Op basis van deze protocollen heeft HCWV het eerste plan van aanpak (d.d. 28 april 
2020) gemaakt dat middels een checklist ter goedkeuring werd voorgelegd aan de gemeente Den 
Haag. De gemeente Den Haag heeft HCWV op dinsdag 28 april toestemming gegeven om de 
trainingen conform het plan van aanpak vanaf maandag 4 mei voor de jeugd op te starten. Het 
plan van aanpak is na het kabinetsbesluit van 6 mei aangepast voor de volwassen hockeyers. 
Hiervan is melding gemaakt bij de gemeente Den Haag. Deze groep (senioren en trimhockeyers) 
hervat vanaf dinsdag 12 mei 2020 de trainingen, onder voorbehoud van toestemming van de 
gemeente Den Haag. Fithockeyers kunnen helaas nog niet trainen bij HCWV, omdat volwassenen 
die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende 
aandoeningen) niet naar sportaccommodaties mogen komen.  

2. Maatregelen overheid hockeyverenigingen 
Per 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de 
buitenlucht. Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen vanaf 19 jaar onder begeleiding van minimaal 1 
begeleider op de hockeyvelden trainen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 
Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 
13 tot en met 18 jaar (C- tot en met A-jeugd) en de volwassenen geldt dat zij zich tijdens het 
sporten aan anderhalve meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar 
(basisschoolleeftijd, t/m de D-lijn) geldt dat niet. Alle sporters in alle leeftijden moeten wel afstand 
bewaren tot begeleiders. Alleen trainingen zijn toegestaan; wedstrijden/competities en toernooien 
blijven verboden. Clubhuizen (inclusief de horecavoorzieningen van sportverenigingen) en 
kleedkamers blijven gesloten. Het is ook niet toegestaan om buiten de vaststaande trainingsuren 
gebruik te maken van de velden. 
Het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd. 
 

3. Sportprotocol algemeen en specifiek hockeyprotocol 
Om de hygiënemaatregelen van het RIVM op alle sportcomplexen op te kunnen volgen, hebben 
NOC*NSF en de sportbonden een algemeen geldend sportprotocol geschreven, dat ook bij het 
RIVM getoetst is. Daarnaast heeft de KNHB een sport specifiek hockeyprotocol opgesteld. Dit 
tweede protocol sluit aan op het algemene sportprotocol. De protocollen zijn na het kabinetsbesluit 
van 6 mei aangepast. 
Dit plan van aanpak voor HCWV is geschreven op basis van deze protocollen en die van de 
gemeente Den Haag en is in de tweede versie (10 mei 2020) waar nodig geüpdatet. 

4. Protocol gemeente 
Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om de sportactiviteiten te faciliteren en te 
organiseren, altijd onder begeleiding van het kader van de sportvereniging. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. De sportvereniging (HCWV) heeft 
de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. Bij 
(herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk, zoals het uitsluiten 
van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie door 
het bestuur of de gemeente. 
 
 



 
Contactpersoon gemeente 
HCWV en de gemeente Den Haag zijn met elkaar in contact om ervoor te zorgen dat de gemeente 
toe kan zien op handhaving van de hygiënemaatregelen van het RIVM en de afgesproken 
protocollen in het bijzonder.  
Contacten met de gemeente Den Haag worden onderhouden door: 
Algemeen aanspreekpunt: Igor Passchier, voorzitter van HCWV (voorzitter@hcwv.nl) 
Toezichthouder accommodatie: Ien van den Berge, bestuurslid exploitatie (exploitatie@hcwv.nl) 
Corona-coördinator: Igor Passchier, voorzitter van HCWV (voorzitter@hcwv.nl) 
 

5. Toezicht bij HCWV 
Het is belangrijk dat genoemde maatregelen in dit plan van aanpak opgevolgd worden en dat hier 
toezicht op is. Hierbij maken we onderscheid in verschillende rollen: 

- Coronacoördinator 
- Coronaverantwoordelijke 
- Extra begeleiding teams, met name jongste jeugd 
- Verkeersregelaars 

Indien bovenstaande personen rond de accommodatie aanwezig zijn, zijn zij altijd herkenbaar aan 
een hesje/jasje. Daarnaast zijn er ook trainers aanwezig. Verder mogen er geen andere mensen 
aanwezig zijn rondom de accommodatie en de velden. 
Naast bovenstaande personen kunnen ook toezichthouders van de gemeente Den Haag aanwezig 
zijn. Ook zij zullen als zodanig herkenbaar zijn. 
 
Corona-coördinator 
Voor de coördinatie van alle maatregelen en taken is een Corona-coördinator aangesteld (Igor 
Passchier). 
 
Taken van de Corona-coördinator: 

- Contact onderhouden met de gemeente Den Haag; 
- Overzicht houden ten aanzien van de Corona-maatregelen; 
- Zorgen voor poule van Corona-verantwoordelijken; 
- Maken van (wekelijks) rooster van Corona-verantwoordelijken, verkeersregelaars en extra 

begeleiding op het veld; 
- Aanspreekpunt voor ouders en leden ten aanzien van vragen gerelateerd aan de Corona-

maatregelen; 
- Contactpersoon voor andere sportverenigingen die gebruik willen maken van de velden. 

De Corona-coördinator wordt hierin ondersteund door Ien van den Berge (roosters maken). 
 
Corona-verantwoordelijke 
De Corona-coördinator zorgt ervoor dat tijdens de openingsuren een zogenaamde Corona-
verantwoordelijke vanuit de club aanwezig is. Deze zal herkenbaar aanwezig zijn door het dragen 
van een scheidsrechtersjasje/hesje. In verband met de hygiëne worden deze hesjes vooraf 
uitgereikt aan de Corona-verantwoordelijken en zelf thuis gewassen.  
HCWV (Corona-coördinator) stelt voor de start van elke trainingsweek een rooster op waarin is 
aangegeven wie op welke dag de Corona-verantwoordelijke op de club is. Dit is naar verwachting 
een poule van circa 8 -12 mensen. Het rooster publiceren we in de app. 
 
Taken van de Coronaverantwoordelijke: 

- Openen en sluiten van de accommodatie; 
- Instrueren van de verkeersregelaars; 
- Aanwezig zijn gedurende de openstelling van accommodatie (volgens rooster); 
- Toezicht houden op de naleving van de regels; 
- Aanspreken van de leden bij ongewenst gedrag. Bij herhaling van ongewenst gedrag een 

officiële melding doen (zie ook bij sancties); 
- Zorg dragen voor distributie van het trainingsmateriaal over de velden (met 

handschoenen); 
- Schoonmaken van het materiaal aan het eind van de trainingsblok/dag; 
- Zorg dragen voor het schoon maken van het sanitair aan het eind van de dag. 

 
Extra begeleiding 
Bij de Jongste Jeugd zorgen we ervoor dat er enkele extra begeleiders (naast de trainers) aanwezig 
zijn. Ook dit regelen we middels een rooster, zodat voor iedereen duidelijk is dat zij met 



toestemming bij HCWV aanwezig zijn. Hierbij houden we rekening met het aantal personen dat 
maximaal op het veld aanwezig mag zijn, zie hieronder. De begeleiders zijn herkenbaar door het 
dragen van een hesje/jasje. 
 
Verkeersregelaars 
Tijdens de opstart van de trainingen waren er dagelijks verkeersregelaars aanwezig. Uit de 
ervaringen blijkt dat alleen op de woensdag verkeersregelaars nodig zijn, die zorgen voor een goed 
verloop bij aankomst en vertrek. Hiervoor zijn vrijwilligers (ouders) vanuit de teams gevraagd. 
Voorafgaand aan elke trainingsweek maken we ook voor de verkeersregelaars een rooster. Deze 
trekken ten behoeve van de zichtbaarheid ook een hesje aan. Aan het eind van de dienst worden 
de hesjes ingeleverd in een bak bij het materiaalhok. Aan het eind van de week worden alle hesjes 
gewassen. 
 

6. Plan gezondheid voor sporters bij HCWV 
Voor alle HCWV-leden gelden bij een bezoek aan de sportaccommodatie maatregelen, zoals ook 
geadviseerd door NOC*NSF, KNHB en gemeente Den Haag. Dit plan voor de gezondheid is 
opgenomen in de bijlage 1. Bij deze maatregelen geldt dat voor alles gezond verstand voorop 
staat. Deze maatregelen zullen we duidelijk onder de aandacht van onze leden brengen door 
middel van een bericht op de site en onze sociale media-kanalen, mail aan alle leden en trainers, 
en posters bij het sportcomplex. Voor de ouders is er een apart plan voor de gezondheid gemaakt, 
waardoor zij hun kinderen goed geïnformeerd naar de club kunnen laten gaan (zie bijlage 3).  

 

7. Trainingsschema 
Vanuit NOC*NSF en KNHB is het uitgangspunt dat jongste jeugd-teams niet gemengd mogen 
worden met de oudere teams tijdens de wisseling van teams op de locatie. Belangrijk daarbij is om 
te zorgen voor voldoende wisseltijd zodat de toevoer en afvoer van kinderen zo gedoseerd mogelijk 
kan verlopen. Daarnaast heeft de KNHB richtlijnen opgesteld voor het aantal mensen op het 
hockeyveld. 

 
HCWV heeft op basis hiervan een trainingsschema opgesteld waarin wordt gewerkt met timeslots 
en waarbij groepen op verschillende tijden wisselen. Alle jeugdteams (A-C-lijn) trainen met 
maximaal één team per hockeyveld. Bij de 19+ hockeyers zullen in totaal niet meer dan 20 
personen (inclusief begeleiding) op het veld staan. Er zullen niet meer begeleiders op het veld 
staan dan toegestaan. Dit betekent voor de trimhockeyers dat er in blokken getraind gaat worden 
waarvoor trimhockeyers zich kunnen inschrijven. 
Het Corona-trainingsschema staat op de site van HCWV. 
 

8. Plan gezondheid voor trainers 
In bijlage 2 staat het plan voor trainers en begeleiders over de wijze waarop ze op een 
verantwoorde en veilige manier hun training kunnen uitvoeren. HCWV zal er zorg voor dragen dat 
dit plan bekend is bij de trainers. Bij vragen kunnen de trainers terecht bij de Corona-coördinator, 
de trainerscoördinator of de dienstdoende Coronaverantwoordelijke. 
Trainers wordt gevraagd hun trainingen goed voor te bereiden middels een format dat wordt 
voorgelegd aan de trainerscoördinatoren (Rogier Broekman en Nicolaas den Ouden). 

Aantal mensen op het hockeyveld (KNHB) 
Om de veiligheid te kunnen garanderen voor de groep mensen die 1,5m afstand moeten 
houden (iedereen vanaf 13 jaar), gelden er beperkingen in het aantal begeleiders op een 
veld/spelersgroep. Een combinatie van een jongere plus volwassen begeleider is mogelijk, maar 
beperk de aantallen waar mogelijk. 

- Tot en met 12 jaar: 
o Per spelersgroep van 1-7 personen, max 1 begeleider; 
o Per spelersgroep van 8-14 personen, max 2 begeleiders; 
o Per spelersgroep van 15-21 personen, max 3 begeleiders; 
o Per spelersgroep van meer dan 21 personen, max 4 begeleiders. 

- 13 tot en met 18 jaar  
o maximaal 20 personen inclusief begeleiding op 1 veld 

- 19 jaar en ouder  
- maximaal 20 personen inclusief begeleiding op 1 veld 



 

9. Maatregelen clubhuis HCWV 
Het clubhuis van HCWV blijft gesloten zo lang bovenstaande maatregelen van kracht zijn. 
NOC*NSF onderzoekt in hoeverre clubhuizen mee kunnen doen met de later geldende richtlijnen 
voor de horeca. Ook de kleedkamers mogen niet gebruikt worden. Alleen het voorportaal van het 
clubhuis is geopend, zodat de aanwezige mensen altijd bij de EHBO-koffer en naar de toiletten 
kunnen. In geval van nood kan het clubhuis geopend worden (bijvoorbeeld in geval van 
onverwacht onweer). De aanwezige Coronaverantwoordelijke is daartoe bevoegd en zal dan samen 
met de aanwezige trainers toezien op de naleving van de regels. 
 
Toiletten 
De toiletten zijn open, maar we zullen de leden vragen deze zo min mogelijk te gebruiken. Het 
toilet mag dus alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden. De toiletten zullen regelmatig 
schoon gemaakt worden, ten minste na afloop van elke  trainingsdag. HCWV draagt er zorg voor 
dat er voldoende desinfectiemateriaal en schoonmaakmiddelen beschikbaar zijn bij de toiletten, 
waar onder zeep en voldoende papieren handdoekjes. 
 

10. Materiaalhok en materialen 
Het materiaalhok is tijdens de trainingsuren geopend. De Coronaverantwoordelijke opent en sluit 
het materiaalhok en is verantwoordelijk voor de uitgifte van de materialen. Niemand anders mag 
het materiaalhok betreden, dus geen toegang voor trainers en spelers. Keepers met eigen spullen 
(alleen-gebruik) kunnen hun spullen ophalen bij de Corona-verantwoordelijke. De 
materiaalcommissie zorgt er voor dat er materiaal per veld beschikbaar is. 
Na gebruik van de materialen worden deze neergezet in een ‘vak’ (aangegeven stuk grond) naast 
het materiaalhok. De materialen dienen eerst schoon gemaakt te worden voordat ze in het hok 
gezet worden. Het schoonmaken van de ballen en de pilonnen gebeurt door middel van een 
container/bak met water en zeep. Belangrijk daarbij is dat de water/zeep-verhouding goed is. De 
materiaalcommissie zal zorgen dat de maatvoering duidelijk is aangegeven op de bakken. 
 
Voor de (gemeenschappelijke) trainingsmaterialen gelden de onderstaande regels 

 Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon; 
 Er wordt getraind zonder hesje, trainers kunnen vooraf spelers vragen daarom een donker 

en een licht shirt mee te nemen (voor onderlinge wedstrijdjes bij de jongste jeugd; 
Benjamins, Smurfen, D-, E- en F-teams); 

 Ballen worden eventueel alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de 
stick aan; 

 Ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pilonnen wordt alleen door trainer aangeraakt; 
 De Corona-verantwoordelijke verzorgt met handschoenen voor distributie van het 

trainingsmateriaal over de velden; 
 Materiaal wordt aan het eind van de trainingsblok/dag gedesinfecteerd door 

Coronaverantwoordelijke; 
 Alleen gebruik maken van eigen keepersspullen, indien een keeper hierover beschikt. 

Anders wordt er zonder keeper getraind. 
 

11. Routing  
 
HCWV draagt zorg voor een duidelijke routing, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij 
het betreden of verlaten van de velden en waarmee de 1,5 meter kan worden gewaarborgd (zie 
ook bijlage 4).   
Ouder/verzorgers hebben geen toegang tot de sportlocatie (in geval van HCWV is dat het gebied 
vanaf de stoep bij het clubhuis), conform het protocol van de gemeente Den Haag en KNHB. 
Ouders mogen dus niet in en om het clubhuis komen of langs de velden. Dit geldt zowel voor, 
tijdens als na de training van de kind(eren). HCWV heeft daarom een plek ingericht waar ouders 
hun kinderen kunnen afzetten. HCWV beseft dat dit voor jonge en/of nieuwe kinderen een 
probleem kan zijn, maar helaas is het met de huidige maatregelen niet mogelijk om hier een 
uitzondering op te maken. 
 
Om de logistiek goed te regelen zullen zijn er op woensdagen everkeersregelaars (1-3 mensen). 
We vragen iedereen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang te komen en ook de accommodatie 



na afloop meteen weer te verlaten. Het is niet toegestaan om na afloop van de training nog op de 
accommodatie te blijven. 
 
Aanrijdroute: vanaf de Leyweg rijden ouders en/of sporters naar het clubhuis. HCWV vraagt ouders 
en leden vooral met de fiets of lopend naar HCWV te komen en zo veel als mogelijk alleen naar de 
club te komen (dus ook niet in groepjes naar de club fietsen of samen in de auto of op de scooter).  
 
Fietsen: stallen in de fietsenstalling (aan elk hekje indien voldoende ruimte maximaal 1 fiets; 
anders zorgen dat bij het stallen minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden). Ouders nemen op 
die plek ook afscheid en verlaten zo snel als mogelijk weer het terrein.  
 
Auto’s: HCWV maakt een duidelijke herkenbare uitstapplek (nabij het speeltoestel) en instapplek 
(voorbij het clubhuis). Kinderen stappen zo snel mogelijk uit of in, waarna de auto’s doorrijden 
naar het einde van de parkeerplaats en daar keren. Ten behoeve van de veiligheid vragen we 
ouders niet eerder op het parkeerterrein te keren. De ouders verlaten zo snel als mogelijk dus weer 
het terrein.  
Het eerste deel van het parkeerterrein is momenteel bestemd voor de bouwers van ABB. HCWV 
heeft hen inmiddels gevraagd de auto’s zo veilig mogelijk te parkeren en er bij in- en uitrijden goed 
op te letten dat er weer mensen kunnen fietsen, lopen, of rijden. 
 
Verzamelvakken: we maken voor het clubhuis enkele vakken waarin teams kunnen verzamelen,  
met stippen op de grond aangegeven waar ze kunnen gaan staan; op 1,5 meter. De trainer staat 
daar klaar om sporters op te vangen (op 1,5 meter afstand) en ze naar het veld te begeleiden. 
 
Naar het veld: vanuit het verzamelvak lopen de sporters onder begeleiding van de trainer naar het 
trainingsveld. A-C-lijn en senioren houden daarbij onderling 1,5 meter afstand en lopen dus in een 
rij naar het veld.  
 
Spullen plaatsen: Sporters leggen hun spullen op afstand van elkaar langs het veld, zodat spullen 
elkaar niet raken. De dug-outs zijn afgesloten. 
 

12. Communicatie 
HCWV communiceert het plan van aanpak, de maatregelen en regels via de eigen 
communicatiemiddelen, zoals de website, de app, sociale media en mail aan de leden. We dragen 
er ook zorg voor dat de hygiëneregels zichtbaar aanwezig zijn op de sportaccommodatie (bij het 
clubhuis en bij de drie hockeyvelden) door middel van posters.  
 

13. Sancties bij overtreden van de regels 
HCWV verwacht dat sanctiemaatregelen niet nodig zullen zijn en dat de leden zich zullen houden 
aan de regels. Trainers zullen de instructie krijgen om leden bij overtreding van de regels aan te 
spreken op ongewenst gedrag. Indien leden en/of teams zich hierna toch niet houden aan de regels 
dan zal de Corona-verantwoordelijke hen een officiële waarschuwing geven en dit melden bij de 
Corona-coördinator. Het bestuur wordt van deze officiële waarschuwing op de hoogte gebracht. Als 
blijkt dat na deze waarschuwing de maatregelen nog niet opgevolgd worden, zal het bestuur de 
leden of het team die het aangaat verbieden om nog te komen trainen, zo lang als de Corona-
maatregelen van kracht zijn.  
We zullen de leden er op wijzen dat door overtreding van de maatregelen de gemeente er ook voor 
kan kiezen om het sportcomplex te sluiten, waardoor er meer gedupeerden zullen zijn dan alleen 
degene(n) die de overtreding begaan. 
 

14. Toegang voor niet leden 
Het is de bedoeling van het kabinet en de gemeente Den Haag dat zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren de kans krijgen om te bewegen, dus ook niet-leden van HCWV. In het kader van de 
veiligheid laten we niet-leden niet meetrainen met de bestaande teams. Indien gewenst kunnen 
geïnteresseerden zich aanmelden voor inlooptrainingen die vanaf 18 mei tot en met de duur van de 
maatregelen gegeven worden op vooraf ingeplande momenten. HCWV zorgt bij deze trainingen 
voor een trainer. 
Voor deelname aan deze trainingen geldt dat bitje en scheenbeschermers verplicht zijn. Deze 
worden niet door HCWV geleverd. Een stick kan eventueel geleend worden bij HCWV. Deze wordt 



na afloop schoon gemaakt en teruggeplaatst in het materiaalhok door de Corona-
verantwoordelijke.  
 

De gemeente Den Haag wil binnensportactiviteiten (andere verenigingen) de mogelijkheid bieden 
om de betreffende sport in aangepaste vorm in de buitenlucht aan te bieden. HCWV wil daartoe 
gelegenheid bieden, mits dit past binnen de geldende regels en de verenigingen zich houden aan 
de regels in dit plan van aanpak. Sportverenigingen kunnen daarvoor contact opnemen met de 
Corona-coördinator.  
  



15. Bijlage 1 plan gezondheid voor sporters 
Dit plan wordt middels de posters van de NOC*NSF gecommuniceerd naar de leden. 

 blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;; 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze 
persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 

 blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest), 
blijf minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 

 blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

 ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar/D-lijn; zij houden wel afstand 
tot hun begeleiding/trainers); 

 hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 Het is verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld; 
 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
 was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
 was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 
 douche thuis en niet op de sportlocatie; 
 vermijd het aanraken van je gezicht; 
 schud geen handen; 
 kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

daarna naar huis. 
 kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat; 
 kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk 

gebruik van het OV; 
 houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de 
 Rijksoverheid, o.a. reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden en kom zoveel 

mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
 kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten; 
 Verzamel op de daarvoor aangewezen plek; 
 volg altijd de aanwijzingen op van de aanwezige trainers, begeleiders en Corona-

verantwoordelijke ; 
 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken en gebruik alleen je eigen stick; 
 Hockeyballen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de 

stick aan;  
 Ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pilonnen wordt alleen door trainer aangeraakt. 

  



16. Bijlage 2: Plan gezondheid voor begeleiders, trainers en vrijwilligers 
 
Voor de begeleiders, trainers en aanwezige vrijwilligers gelden de volgende maatregelen: 

 kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je 
training gaat geven; 

 trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun 
risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen 
kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts; 

 bereid je training goed voor. Voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ geldt: houd 
anderhalve meter afstand, ook onderling;; 

 zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar (A-, B- en C-lijn) en 19+ zo min 
mogelijk materialen gedeeld moeten worden; 

 vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar met jeugd van 13 t/m 18 jaar en 
19+ is op geen enkel moment toegestaan; 

 zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de 
samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt; 

 zorg dat de training klaar staat zodat je gelijk kunt beginnen. Laat sporters in daartoe 
afgebakende ruimtes trainen; 

 maak vooraf (gedrags)regels aan sporters duidelijk, met name voor de leeftijdsgroepen 13 
tot en met 18 jaar en 19+ waarbij tijdens het sporten anderhalve meter afstand moet 
worden gehouden; 

 denk voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ vooraf na over de sportactiviteiten in 
relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden 
ook tijdens de activiteiten; 

 wijs sporters op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden; 
 help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt; 
 houd 1,5 meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
 weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; 
 volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 
 laat sporters niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De 

sporters moeten na afloop direct vertrekken; 
 laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de 

training direct naar huis gaan; 
 zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen 

noodzakelijk is; 
 hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 was of desinfecteer je handen na iedere training; 
 blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
 neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). 
 Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze 
persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)blijf thuis als je het 
nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest), blijf minimaal 
zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 

 blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. 

  



17. Bijlage 3: Plan gezondheid ouders en verzorgers 
 

 informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd 
de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
 meld je kind(eren) tijdig af voor de sportactiviteit training, zodat de trainer weet op 

hoeveel kinderen hij/zij kan rekenen; 
 breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een training voor jouw 

kind(eren) gepland staat; 
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 

38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je 
kind weer laten sporten en naar buiten; 

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest 
is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste 
contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na 
het laatste contact; 

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als bij je kind in de afgelopen 7 dagen het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest); 

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij 
direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

 reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 
 breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel 

voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); 
 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 
 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 

bestuursleden; 
 het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de 

sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); 
 als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan 

om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt 
ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;  

 direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de 
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

  



18. Bijlage 4: Routing 
 

 


