Coronavirus protocol MHC Boxmeer
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1.1. Sportprotocol algemeen
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 sportspecifiek hockeyprotocol opgesteld. Dit tweede
protocol sluit aan op het algemene sportprotocol.
Het is belangrijk daadwerkelijk te handelen naar beide protocollen en ervoor te zorgen dat er tijdens
activiteiten op de verenigingen iemand aanwezig is die namens de vereniging toezicht houdt op de
juiste werkwijze.

1.1.1. Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
• 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 (COVID19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 18 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 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.

1.1.2. Verantwoordelijke
De vereniging en gemeenten moeten met elkaar in contact zijn 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. De vereniging dient daarom een persoon aan te wijzen die aanspreekpunt is voor de
gemeente.
De verantwoordelijke op trainingsavonden is de barcoach, deze is te herkennen aan een geel
veiligheidshesje. De verantwoordelijke zal de gehele trainingsavond aanwezig zijn op het sportcomplex
voor aansturing en vragen.

2.1. Aanvulling op algemeen sportprotocol: Hockeyprotocol
De KNHB heeft samen met MHC Boxmeer mogelijk gemaakt om op veilige wijze op de vereniging te
hockeyen, nu dat binnen de kaders van het RIVM per 29 april toegestaan is. Uiteraard staat daarbij de
veiligheid van alle hockeyers en begeleiders voorop. Daarom gelden zoals bekend in de eerste periode
een aantal beperkingen waar iedereen zich aan dient te houden.
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Per 29 april geldt het volgende:
• Kinderen en jongeren krijgen meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen
officiële wedstrijden);
• Kinderen tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd, tot en met de D-jeugd) kunnen onder
begeleiding samen buiten sporten, zonder onderling rekening te houden met de 1,5 meter
afstand;
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar (C- tot en met A-jeugd) mogen onder begeleiding buiten
sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen;
• (Jong-)volwassenen vanaf 19 jaar mogen nog niet sporten in groepsverband op de hockeyclub;
• Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches, er
kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
Aanvullend geldt per 11 mei:
 De leeftijdscategorie 18+ krijgt meer ruimte voor georganiseerde buitensport en –spel (geen
officiële wedstrijden);
 Deze categorie mag onder begeleiding van minimaal 1 begeleider op de hockeyvelden trainen
met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
Aanvullend geldt per 1 juni:
 Kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding
samen buiten sporten, zonder onderling rekening te houden met de 1,5 meter afstand.
Aanvullend geldt per 24 juni:
 Voor alle leeftijden geldt geen beperking in het aantal spelers op het hockeyveld.
Aanvullend geldt per 1 juli:
 (oefen)wedstrijden zijn weer toegestaan voor alle leeftijden;
 Jeugd tot en met 18 jaar hoeft geen afstand meer te houden tot elkaar, ook niet buiten het
veld;
 Voor iedereen boven de 18 geldt: alleen 1,5 meter afstand houden buiten het veld;
 Clubhuis blijft gesloten tot 1 september.

2.1.1. Richtlijnen per doelgroep
Jongste Jeugd en jeugd (t/m A jeugd)
 Voor de jongste jeugd en jeugd t/m 18 jaar (F, E, D, C, B, A-jeugd) zijn er geen restricties wat
betreft de afstand of het soort oefeningen;
 De trainers van de jongste jeugd moeten wel 1,5 afstand houden van de spelers, ook onderling;
 De competitie is geannuleerd;
 Er kunnen wel partijtjes of oefenwedstrijden worden georganiseerd.
Senioren
 Voor de senioren geldt, dat zij tijdens de training geen 1,5 m afstand hoeven te houden. De
1,5 m afstand geldt wel buiten het veld;
 De trainers moeten onderling ook 1,5 m afstand houden en 1,5 m afstand houden van de
spelers;
 De competitie is geannuleerd;
 Er kunnen wel partijtjes of oefenwedstrijden worden georganiseerd.
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Voor alle trainingen geldt
 De faciliteiten als toiletten, kleedkamers en watervoorziening blijft gesloten. Het clubhuis is
alleen open voor trainers om materialen op te halen en voor noodsituaties (EHBO);
 Spelers of trainers die gezondheidsklachten hebben, blijven thuis;
 Spelers of trainers van wie een gezinslid koorts heeft, blijven thuis;
 Ouders zijn toegestaan om trainingen te aanschouwen, echter blijft het advies om thuis te
blijven mocht dit niet noodzakelijk zijn;
 Verplicht eigen bidon/fles en water meenemen, er mag geen gebruik gemaakt worden van
gezamenlijke bidons;
 De trainingen zijn niet verplicht.
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3.1. Hockeyprotocol op MHC Boxmeer
Om aan de genoemde protocolbepalingen te kunnen voldoen, moeten door de verenigingen
aanpassingen gedaan worden. Aanvullend op het algemene sportprotocol, houden wij ons aan de
volgende zaken:

3.1.1. Aantal mensen op het hockeyveld
Per 24 juli gelden voor alle leeftijden geen beperkingen voor het aantal mensen op het hockeyveld.

3.1.2. Maatregelen tijdens de trainingen
Gemeenschappelijk gebruik trainingsmaterialen:
 Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon;
 Er wordt getraind zonder hesje, vraag spelers daarom een donker en een licht shirt mee te
nemen;
 Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld;
 Ballen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de stick aan;
 Ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pionnen wordt alleen door trainer aangeraakt;
 De Corona-verantwoordelijke verzorgt met handschoenen voor distributie van het
trainingsmateriaal over de velden;
 De Corona-verantwoordelijke is duidelijk herkenbaar door het dragen van een hesje en is ook
de enige die een hesje draagt;
 Materiaal wordt aan het eind van de trainingsblok/dag gedesinfecteerd door
Coronaverantwoordelijke;
 Alleen gebruik maken van eigen keepersspullen, indien een keeper hierover beschikt. Anders
zonder keeper trainen.

3.1.3 Fusieteams
Zowel JC1 als JB1 is een fusieteam met Civicum. Voor hen geldt dat de spelers uit Boxmeer samen
trainen in Boxmeer en de spelers van Civicum trainen in Cuijk. Boxmeerse spelers mogen dus niet bij
Civicum trainen en spelers uit Cuijk niet bij Boxmeer.

3.1.4. Evenementen
Het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd op de hockeyclub. Het verbod
op het organiseren van vergunningplichtige evenementen is verlengd tot 1 september 2020.

4.1. Routing MHC Boxmeer
Om de 1,5m regeling van het RIVM goed te kunnen handhaven hebben wij een routing gemaakt op de
vereniging. Het is belangrijk om deze routing te volgen zodat er geen paden gekruist worden. Middels
verschillende verwijzingen op de club kan de route gevolgd worden. Hiernaast vind je een kleine
plattegrond van het sportpark.
Looproute: De grote poort tussen veld 1 en veld 2 dient voor deze situatie tijdelijk als hoofdingang . De
fietsen kunnen gestald worden op het grasveld tussen veld 1 en veld 2. Van daaruit loopt men naar
veld 1 of veld 2. Via de poortjes vooraan bij de ingang kun je het veld op en via de poortjes ter hoogte
van de kooi kun je het veld verlaten en evt. je fiets pakken en het complex verlaten.
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5.1. Veelgestelde vragen
5.1.1. Tot wanneer zijn de trainingen en wedstrijden afgelast?
Alle leeftijdscategorieën mogen weer trainen. Vanaf 1 juli is er geen beperking tot afstand houden op
het hockeyveld. Buiten het hockeyveld moet iedereen van 18+ 1,5 meter afstand houden.
Het reguliere trainingsseizoen van 2019-2020 eindigt per 4 juli.
In de zomervakantie wordt zomeravondhockey georganiseerd. Dit is een training op elke woensdag
avond (vanaf 8 juli) van 20:00 – 21:30 uur voor alle leeftijdscategorieën.

5.1.2. Zijn de trainingen verplicht?
De trainingen die worden aangeboden op de vereniging zijn niet verplicht.

5.1.3. Hoeveel personen mogen er op een veld staan bij groepen van 0-18 jaar en 18+?
Er zijn per 24 juni geen beperkingen op het aantal spelers op een hockeyveld.

5.1.4. Mogen er wedstrijden worden georganiseerd?
Per 1 juli is het voor alle leeftijdscategorieën toegestaan om wedstrijden te organiseren. Dit mogen
ook wedstrijden zijn tegen andere clubs.

5.1.5. Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand houden?
Alle leeftijdscategorieën hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren op het hockeyveld. Alle
spelers moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer.

5.1.6. Krijgen de begeleiders in de sport ook de mogelijkheid om getest te worden bij
klachten?
Voor trainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs en
kinderopvang. Dat betekent dat trainers met minimaal 24 uur ziekteverschijnselen die passen bij
COVID-19 infectie zich in de testfaciliteiten van de GGD’s zich kunnen laten testen.

5.1.7. Mogen we op de club samenkomen?
Samenkomsten waar een vergunning voor verplicht is, zijn tot 1 september verboden.
Het sportcomplex is buiten de vastgestelde trainingsuren gesloten en niet toegankelijk om op eigen
initiatief te trainen of een balletje te slaan.

5.1.8. Wanneer kan ik weer gewoon sporten zoals ik dat zelf wil?
Dat is nog onbekend. Weer samen sporten op de club op ‘oude wijze’ is pas weer toegestaan als dit
veilig kan voor de sporter zelf, hun begeleiders maar ook voor de kwetsbare mensen in Nederland.

5.1.9. Ik zit niet op hockey, mag ik wel mee trainen met een team?
Ja, wanneer je in de zelfde leeftijdscategorie hoort als het team waarbij je wil meedoen mag je
deelnemen aan de training. Echter moet dit op voorhand gecommuniceerd worden, zodat de
hockeyclub op de hoogte is van het aantal deelnemers. Opgeven voor een training wanneer je niet lid
bent van de hockeyclub kan via het volgende mailadres: tc@mhcb.nl.
Trainingen worden gehouden tot en met 3 juli 2020. Daarna vinden er zomeravondtrainingen plaats.

8

5.1.10. Zijn kinderen, die deelnemen aan hockeyactiviteiten op een vereniging maar (nog) niet
lid zijn, verzekerd voor ongevallen tijdens deze activiteiten?
Ja

5.1.11. Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?
Ja, leden van verenigingen moeten hun contributie betalen. Zij hebben geen recht op teruggave of
compensatie.
Toelichting:
De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is

5.1.12. Kan het virus doorgegeven worden via zweet?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt
het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus
wordt niet via zweet doorgegeven.

5.1.13. Mogen mijn kinderen samen spelen/sporten op het trapveldje of pleintje in de buurt?
Kinderen t/m 18 jaar mogen op pleintjes in de buurt van hun woning zelf vrij spelen en sporten. Hierbij
hoeft de 1,5 meter afstand niet in acht te worden genomen. Het sportpark is echter gesloten voor
privé activiteiten tot en met 1 september.
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