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UPDATE - 31 MAART 2021

HET HOCKEYPROTOCOL
De KNHB heeft samen met MHC Boxmeer mogelijk gemaakt om op veilige wijze op de
vereniging te hockeyen. Uiteraard staat daarbij de veiligheid van alle hockeyers en begeleiders
voorop. Daarom gelden zoals bekend een aantal beperkingen waar iedereen zich aan dient te
houden.
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
Heb je klachten (ook milde!)? Blijf thuis en laat je testen;
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: dit geldt voor iedereen;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID19). Omdat je tot 5 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 5 dagen na het laatste contact;
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
Schud geen handen;
Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in
dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;
Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter
is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
Na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk
verlaten;
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat
iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. De
trainingstijden worden hierop aangepast.

HET HOCKEYPROTOCOL
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 trainingsoefeningen;
Er geldt geen beperking in het aantal spelers op het hockeyveld;
Wedstrijden met andere hockeyclubs zijn niet toegestaan;
De trainers van de jongste jeugd moeten wel 1,5 afstand houden van de spelers, ook
onderling.
Senioren tot en met 26 jaar (vanaf 3 maart)
Voor de senioren t/m 26 jaar zijn er geen restricties wat betreft de afstand of het soort
trainingsoefeningen;
Er geldt geen beperking in het aantal spelers op het hockeyveld;
Wedstrijden met andere hockeyclubs zijn niet toegestaan;
De trainers moeten wel 1,5 afstand houden van de spelers, ook onderling.
Senioren vanaf 27 jaar (ook na 3 maart)
Wedstrijden zijn niet toegestaan;
Getraind wordt in groepen van maximaal 4 spelers (excl. trainers);
Spelers onderling en trainers houden van elkaar 1,5 meter afstand;
Er zijn niet meerdere groepen toegestaan op een veld.

SITUATIE 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.
Trainingsmaterialen
Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon;
Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld;
Ballen worden alleen door trainer/coach aangeraakt;
Ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pionnen wordt alleen door trainer aangeraakt;
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 hockeyen.
Trainingen
De faciliteiten als toiletten, EHBO en watervoorziening is altijd toegankelijk tijdens
trainingsavonden. Het clubhuis is open voor trainers om materialen op te halen en voor
noodsituaties (EHBO);
De kleedkamers zijn voor alle teams gesloten;
Fusieteams mogen bij elkaar op de club trainen;
Toeschouwers zijn niet toegestaan;
Verplicht eigen bidon/fles en water meenemen, er mag geen gebruik gemaakt worden van
gezamenlijke bidons.
Wedstrijden
Wedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan;
Wedstrijden binnen de eigen sportclub zijn wel toegestaan;
Toeschouwers (en ook ouders) zijn niet toegestaan.
Uitzonderingen
Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij
sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
Bij verwondingen of blessures is het toegestaan om hulpverlening te geven.

SITUATIE MHC BOXMEER
Evenementen
Het algemene verbod op samenkomsten blijft tot nader bericht gehandhaafd op de
hockeyclub.
Clubhuis
Het clubhuis is tijdens trainingen en wedstrijden geopend;
De kantine en kleedkamers zijn gesloten;
Toiletten, materialen en EHBO zijn toegankelijk.
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.
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke op het complex is de barcoach.
Avondklok
De teams die tot 21:30 of 22:00 uur trainen zijn geïnformeerd betreffende hun gewijzigde
trainingstijd, zodat zowel spelers, begeleiding als barcoach op tijd thuis zijn.
Trainingen duren tot uiterlijk 21:30 uur.

