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 MHC ZOETERMEER CORONA PROTOCOL 

Versie 5 – 30 juni 2020 

• Kinderen t/m 12 jaar (t/m D) 

• Jeugd 13 t/m 18 jaar ( C t/m A)  

• Senioren 18+ 
 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, hockeyliefhebbers, 

Per 1 juli is er een volgende stap vooruitgezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we 
van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die 
blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.  

Alle leden/ouders, vrijwilligers en trainers ontvangen deze uitgebreide informatie en instructie. Het clubhuis 
inclusief bar van MHCZ gaat weer open voor leden, ouders en toeschouwers vanaf augustus. Lees de 
informatie goed door. Het niet houden aan de regels en instructies kan leiden tot ontzegging van de toegang 
tot het sportcomplex. We moeten het echt samen doen. We hebben geprobeerd alles zo goed mogelijk te 
beschrijven en in regels te vatten, maar voorop blijft staan dat gezond verstand altijd het belangrijkste is.  

LET OP: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS 

VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS 

BIJVOORBEELD VAN DE AANWIJZINGSBRIEF VAN DE RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT 

VOLGENDE NOODVERORDENINGEN). 

 

 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts en laat je testen; 

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

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat 
je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 
dagen na het laatste contact;  

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand met personen van 18+ jaar buiten jouw huishouden 
(uitzondering tijdens het sporten); 

• Vermijd drukte; 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• Het clubhuis is niet toegankelijk. Bij de ingang zijn EHBO-artikelen (ook de AED) en evt. blessure-ijs 
verkrijgbaar; 

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. Het toilet op de club (in het souterrain) mag 
alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden; 

• Was thuis je handen met water en zeep voor en na bezoek aan een sportaccommodatie;  

• Douchen doe je thuis en niet op de club, de kleedkamers zijn gesloten; 

• Vermijd het aanraken van je gezicht;  

• Schud geen handen en geef geen high-fives. 
 

 

BEHANDEL ELKAAR MET RESPECT. BINNEN EN BUITEN DE LIJNEN. 

TOEZICHTHOUDERS ZIJN VRIJWILLIGERS EN STAAN ER OM TOE TE ZIEN OP 

NALEVING VAN DE MAATREGELEN VOOR JOU EN ONZE GEZONDHEID. 
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Voor trainers, sporters, begeleiders en vrijwilligers  

• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;  

• Op het veld zijn er tijdens het hockeyen geen restricties m.b.t. aantallen spelers en afstand houden. 
Tijdens het vieren van overwinningsmomenten of tijdens een wissel geldt de 1,5 meter afstand wel.  

• Ook voorafgaand, tijdens de rustmomenten (ook op het veld) en na afloop van het hockeyen op het veld 
dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 
kleedkamers en in de clubhuizen;  

• Trainers houden zelf 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) 
beoefening/begeleiding van de sport. Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot 
en met 12 jaar;  

• Help elkaar om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek elkaar aan wanneer dat niet gebeurt; 

• Laat sporters van 18 jaar en ouder tijdens inlopen en warming-up de 1,5 meter afstand houden; 

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in 
de dug-out.  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak. 

• Materialen mogen door iedereen worden aangeraakt, maar bij voorkeur alleen door de trainer. Alle 
materialen worden na de trainingen gedesinfecteerd; 

• Voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de club (uit of thuis) en hoeveelheid personen 
voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over je kind) worden gesteld (triage);  

 
Voor ouders, verzorgers en toeschouwers 

• Informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen 
van de begeleiding opvolgen;  

• Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in het clubhuis etc;  

• Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers per veld zonder reservering en 
gezondheidscheck, zonder placering;  

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;  

• Voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de club (uit of thuis) en hoeveelheid personen 
voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld (triage);  

• Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan;  

• Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld. 
 

Gemeenschappelijk gebruik trainingsmaterialen 

• Materialen mogen door iedereen worden aangeraakt, maar bij voorkeur alleen door de trainer. Alle 
materialen worden na de trainingen gedesinfecteerd; 

• Hesjes en cornermaskers moeten na ieder gebruik goed gereinigd worden, tenzij iemand een eigen hesje 
en/of masker heeft. Neem anders elke training een donker en een licht shirt mee; 

• Bij wisselend gebruik van keepersmaterialen, geldt: voor een wissel naar een ander dient het materiaal 
gedesinfecteerd te worden;  

 
Bijzondere situaties 

• Calamiteiten: bij onverwacht hevig onweer (minder dan tien tellen tussen donder en bliksem), is het niet 
veilig op het veld en gaan alle spelers en begeleiders in het clubhuis, zoveel mogelijk met inachtneming 
van de 1,5 meter afstand voor 18 jaar en ouder. Ouders worden verzocht hun kind met spoed te komen 
ophalen. 


