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Algemeen
§ Houd 1,5 meter afstand tot anderen (behalve tijdens het sporten).

Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar, jongeren 13 t/m 17 jaar onderling, personen die tot hetzelfde huishouden/gezin behoren.

§ Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ook als een huisgenoot klachten heeft of positief getest is op
COVID-19. Blijf in elk geval thuis totdat de testuitslag bekend is.
§ Nies/hoest in je elleboog.
§ Geef geen handen.
§ Was je handen regelmatig.
§ Ben je in een oranje of rood aangemerkt gebied geweest? Blijf dan 10 dagen in thuisquarantaine.

Accommodatie
§ Met ingang van 29 september is het clubhuis
gesloten.
§ Kleedkamers en douches zijn gedurende de
hele week gesloten.
§ Toilet is bruikbaar in kleedkamer 3.

Registratie
§ Met ingang van 10 augustus vragen wij iedereen die ons
complex betreedt zich te registreren (bij aankomst via de QRcode of vooraf via www.hod-online.nl/registratie).

Registreer je via
de QR-code

§ Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan
zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Jouw gegevens
worden 14 dagen bewaard voor eventueel bron- en
contactonderzoek (conform richtlijnen overheid).
§ We vragen je om elke dag dat je op het complex aanwezig bent
je te registreren.
www.hod-online.nl/registratie
Per 10 augustus zijn sportverenigingen verplicht bezoekers te
vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contact
onderzoek door de GGD bij een corona-besmetting.
Registratie is op vrijwillige basis.

Sporters
§ Teambesprekingen kunnen niet in het clubhuis plaatsvinden en dienen op een andere locatie of in de
buitenlucht op het complex georganiseerd te worden.
§ Omkleden en douchen op de club is niet mogelijk. Alle kleedkamers zijn gesloten.
§ Een line-up is niet toegestaan.
§ Hand-shakes zijn niet toegestaan.
§ Iedereen dient zelf een waterbidon en eventueel fruit mee te nemen. Buiten onder de koepels zijn twee
nieuwe watertappunten beschikbaar.
§ Zorg dat je geen spullen hoeft te lenen. Leen geen spullen uit aan anderen. Reinig de strafcornermaskers
na gebruik met een desinfectiedoekje.
§ Neem voor het fluiten van oefenwedstrijden een eigen fluitje en afwijkende kleding (jas) mee.
§ Voor sporters in de leeftijd tot 18 jaar geldt dat zij enkel mogen trainen. Daarnaast zijn voor deze
leeftijdsgroep oefenwedstrijden tegen teams uit de eigen vereniging mogelijk na overleg met en akkoord
van het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretariaat@hod-online.nl).
§ Voor sporters in de leeftijd 18 jaar en ouder is trainen en het spelen van oefenwedstrijden niet toegestaan.

Toeschouwers

§ Ouders mogen niet meer naar de trainingen en
oefenwedstrijden van hun kind(eren) komen
kijken.
§ Als kinderen sporten op de eigen
sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een
training of oefenwedstrijd, dan mag enkel de
teambegleiding aanwezig zijn op/bij het veld.
§ Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd
of training worden gezien als toeschouwers. Zij
moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie
verlaten.

Horeca
• De horeca is alle dagen gesloten.

In geval van besmetting
§ Besmette 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 besmetting binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de
gevolgen voor de rest van het team. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of
training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en zal de GGD
teamgenoten zien als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan
wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra
een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je
verantwoordelijkheid!
§ In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als een team is getroffen door een of meerdere
besmettingen of personen die in quarantaine zijn gesteld. Mocht een team onverhoopt in de
problemen komen, schakel dan tijdig met ons wedstrijdsecretariaat over de mogelijkheden tot uitstel
van de wedstrijd.
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Mailadres voor alle vragen en opmerkingen over dit protocol:
covid@hod-online.nl

