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Protocol hockeyen in coronatijd – Hockeyclub Boekel 
De competities zijn weer gestart en het bestuur van Hockeyclub Boekel is daar blij mee. Om de maatregelen 
van het RIVM bij alle sportverenigingen op te kunnen volgen, hebben NOC*NSF en de sportbonden een 
sportprotocol geschreven. Wij streven ernaar om alle trainingen en wedstrijden volgens de richtlijnen te 
laten verlopen, maar dit moeten we samen met alle spelers, vrijwilligers en ouders doen. Wij willen dan ook 
nadrukkelijk aan iedereen vragen zich aan de voorwaarden die op dit moment gelden in de actuele 1,5 
meter sportsamenleving te houden. Voor alles geldt; gezond verstand gebruiken staat voorop. Laten we er 
samen voor zorgen dat we kunnen blijven hockeyen!  
 

Organisatie 
In samenspraak met het bestuur en de technische commissie is dit document opgesteld. Om alles in goede 
banen te leiden zijn Gitte Cornelissen (0683968616) en Marlous van Schijndel (0612830410) aangesteld als 
coördinatoren. Zij zijn het aanspreekpunt bij vragen en te bereiken via de genoemde telefoonnummers en 
via voorzitter@hcboekel.nl.  
 
Mocht je positief testen op Corona, dan zouden wij het prettig vinden als je contact met Gitte of Marlous 
opneemt. Op deze manier houden we overkoepelend zicht op de besmettingen en kunnen we snel handelen.  
 

Informatie voor trainen 
- Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent of als iemand in het gezin deze klachten heeft. Bij twijfel, 

blijft thuis! Voor meer informatie zie de richtlijnen van het RIVM.  
- Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en 

kinderen t/m 12 jaar. 
- Was thuis vóór en na de training je handen minimaal 20 seconden. 
- Ouders en/of andere toeschouwers zijn niet toegestaan bij de trainingen, kom dus bij voorkeur 

alleen naar de club of laat je door één persoon brengen/halen.  
- Zorg dat je max. 5 minuten voor aanvang aanwezig bent en verlaat direct na de training de 

hockeyclub. 
- Neem je eigen bidon mee. 
- De kantine en kleedkamers zijn gesloten. De deur zal wel geopend zijn voor een hoognodig 

toiletbezoek, maar ook voor de EHBO-materialen en het AED-apparaat indien nodig.  
- Trainers kunnen binnen materialen pakken en ontsmetten deze na de training. We adviseren 

trainers zo min mogelijk materialen te gebruiken.  
- Kun je een keer niet komen trainen of moet je afmelden i.v.m. ziekteverschijnselen dan laat je dit 

weten aan de trainer.  
 

Informatie voor wedstrijden 
- Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent of als iemand in het gezin deze klachten heeft. Bij twijfel, 

blijft thuis! Voor meer informatie zie de richtlijnen van het RIVM.  
- Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot 

kinderen t/m 12 jaar; 
- Wij adviseren om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen bij het vervoer van en naar een 

uitwedstrijd (wanneer meerdere personen van diverse gezinnen in een voertuig zitten). 
- Ouders en/of andere toeschouwers zijn niet toegestaan bij de wedstrijden, met uitzondering van 

coaches en scheidsrechters. Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder 
teambegeleiders.  

- De kantine en kleedkamers zijn gesloten. Het toilet is bij hoge nood beschikbaar en zo ook de EHBO-
materialen en het AED-apparaat. 
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