
 
Aangepast Hockey protocol v3. 29/08/2020 

Protocol Hockey  

Algemene veiligheids- en hygiëneregels 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

• Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk 
of smaak. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwd-
heidsklachten 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 
(COVID19).  

• Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt wor-
den, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

• Ben je 13 jaar of ouder en op vakantie geweest in een land of gebied waarvoor ‘code 
oranje’ geldt, dan adviseren wij dringend om 14 dagen in quarantaine te gaan. Ook 
als je (nog) geen klachten hebt. 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon (uitzondering voor 
kinderen tot en met 12 jaar). 

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

• 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 van de sportlocatie. 

• Douche thuis en niet op de sportlocatie. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Schud geen handen. 



Maatregelen op het complex 

Registratie 

Graag verzoeken we alle bezoekers om zich te registreren via  

www.mhcepe.nl/registratie 

of via de QR Code.  

• Vanaf deze week vragen we iedereen die bij ons op het complex van MHCEpe is/
komt om zich te registreren. Dit kan via de QR-code op de poster die bij de deuren 
komen te hangen. 

• Na een korte gezondheidscheck via het beantwoorden van vijf vragen, word je ge-
vraagd om met je mobiele telefoon een QR-code te scannen en jouw naam, e-mail-
adres en mobiele telefoonnummer achter te laten. 

• Let op: je registreert jezelf voor de betreffende dag. Kom je op een andere dag op-
nieuw naar de hockeyclub, leuk! Je moet jezelf dan wel opnieuw even registreren. 

• Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Wij hebben voor verwerking van deze gegevens een overeen-
komst met LISA Hockey B.V. De gegevens worden 14 dagen bewaard voor eventueel 
bron- en contactonderzoek (conform de richtlijnen van de overheid). 

• Wij rekenen op je medewerking en wensen je een plezierig, veilig en sportief seizoen! 

Clubhuis/bar 

• Vanaf zaterdag 29 augustus zal de bar open zijn op zaterdag en zondag vanaf een 
uur voor aanvang van de eerste wedstrijd. Op vrijdagavond vanaf 20.00 uur tot uiter-
lijk 24.00 uur. Tot nader order geldt: 

• Ontsmet zo mogelijk je handen (club zal een ontsmettingszuil installeren) 

• Voor bestellingen aan de bar, looproute volgen; via terras binnenkomen en naar bui-
ten via de zijdeur. 

• Maximaal 3 personen binnen; de consumpties gelieve buiten nuttigen. (wacht even-
tueel buiten op het terras op je bestelling). 

• De picknicktafels op het terras mogen daarom uitsluitend gebruikt worden door spe-
lers jonger dan 18 jaar. 

• Omdat het aantal bezoekers beperkt is tot 250, vragen we iedereen om op de zater-
dag maximaal een half uur na de wedstrijd het terrein te verlaten. Een kopje koffie of 
limonade na de wedstrijd kan dus prima, maar blijf niet te lang hangen. 



Kleedkamers en toiletten 

• Voor toiletgebruik verplichte looproute volgen; via de hoofdingang naar binnen en 
links via de kleedkamers en materiaalruimte naar buiten. 

• Kleedkamers en douches blijven tot nader order gesloten voor zowel thuisspelende 
teams als gastteams. 

Waar moet je als speler/trainer/coach op letten? 
• Tijdens training en wedstrijd hoeft er geen 1,5m afstand gehouden te worden. Dit 

geldt voor de normale sport-contactmomenten. Ander fysiek contact tijdens de wed-
strijd is nog steeds niet toegestaan, dus bijvoorbeeld een doelpunt vieren moet ‘op 
afstand’. Buiten het veld moeten de spelers van 18 jaar en ouder wél afstand houden. 

• Wedstrijdbesprekingen met de teams buiten houden (niet in ruimte boven). 

• Trainingshesjes worden niet gebruikt. 

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

• Spelers mogen zoveel mogelijk alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon. 

• Alle trainingsmaterialen zoals bijvoorbeeld pionnen worden na afloop van de training 
gereinigd. 

• Strafcornermaskers mogen niet gezamenlijk gebruikt worden. De verdediger moet 
een persoonlijk masker hebben en deze ook mee naar huis nemen. Is dit niet moge-
lijk, zorg dan dat er achter het doel een desinfecterende spray ligt waarmee het mas-
ker ontsmet kan worden. 

• Tijdens de wedstrijd of training mag de keepersset niet door een tweede keeper ge-
bruikt worden. Na de wedstrijd/training ruimt de keeper zelf de materialen op in de 
keeperstas. 

• Dringend advies is dat spelers vanaf de C-klasse en senioren bij vervoer in de auto 
naar uitwedstrijden een mondkapje dragen evenals de overige inzittenden/chauffeur. 

• Het betreden van de velden is en blijft verboden buiten de trainingen en wedstrijden.


