
  



Tot 20 oktober aangescherpte maatregelen op ons sportpark 

 

In de persconferentie van dinsdag 29 september zijn nieuwe maatregelen aangekondigd in verband 

met de verspreiding van het coronavirus. Hier lees je alles over de nieuwe maatregelen die gelden 

voor onze club. Het is jammer dat we de strijd met het virus nog niet achter ons kunnen laten, maar 

tegelijkertijd zijn we blij dat we, met maatregelen, tóch kunnen blijven hockeyen. Laten we deze 

maatregelen samen goed in acht nemen en hopen dat we zo snel mogelijk weer stapjes naar 

‘normaal’ kunnen zetten.  

 

Alleen sporters zijn welkom 

Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, mogen er zo min mogelijk mensen op 

onze complex aanwezig zijn. Dat betekent dat alleen sporters (en trainers) welkom zijn, zowel tijdens 

trainingen als bij wedstrijden. Enkel de chauffeurs (1 per auto) van uit-teams mogen de wedstrijd 

bijwonen. Het clubhuis is gesloten, enkel de toiletten zijn open. Kleedruimtes zijn de komende drie 

weken voor iedereen gesloten.  In het weekend is er altijd iemand vanuit de club aanwezig om 

bijvoorbeeld de velden te sproeien en de EHBO-spullen  (inclusief ijs) beschikbaar te stellen.  

 

Halen & brengen 

Jongste jeugdleden die komen trainen worden bij de poort opgehaald door hun trainer. Ouders 

kunnen daar de kinderen afzetten, ze worden daar ook teruggebracht na de training.  

 

Ook andere (jeugd)leden die worden gebracht moeten afgezet worden op de parkeerplaats en 

worden ook daar weer opgehaald.  

 

Registratie 

De komende weken blijven de afspraken rondom de registratie van kracht. Mocht het virus op onze 

club uitbreken, dan kunnen we mensen waarschuwen hiervoor. De registratieplicht geldt voor alle 

mensen die ons sportpark bezoeken.  

 

Protocol veilig sporten  

In het protocol veilig sporten zijn alle geldende regels voor ons sportcomplex beschreven. Zorg 

ervoor dat jij goed op de hoogte bent van alle maatregelen, niet alleen die bij ons van kracht zijn, ook 

bij andere clubs die je bezoekt tijdens uitwedstrijden. Want nog steeds krijgen we het coronavirus 

alleen samen onder controle!  

 

Laatste nieuws 

Op onze website lees je altijd de laatste informatie de geldende maatregelen op onze club en een 

overzicht van veelgestelde vragen. Wil jij op de hoogte blijven over hockey & corona, kijk dan ook 

regelmatig op de website van de KNHB voor actueel nieuws.  

 

www.hchelmond.nl 

  

http://www.hchelmond.nl/


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 en 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. 

 

SPORTCOMPLEX 

 Vanaf 28 augustus 2020 moet elke bezoeker zich via een QR-code registreren. Registratie 

geldt voor alle leeftijden en alle personen die ons sportpark bezoeken.  

 Volg de routing die duidelijk op het gehele complex is aangegeven. 

 De Kleedkamers in het clubhuis zijn gedurende de hele week gesloten.  

 De informatiebalie is alleen op zaterdag via het raam aan de buitenzijde bereikbaar. 

Scheidsrechters en teammanagers worden verzocht zich voorafgaand aan de wedstrijd te 

melden. 

 

REGISTREREN 

 Iedereen die ons complex betreedt, is verplicht zich te registreren (bij aankomst of vooraf via 

een QR- code of via http://www.hchelmond.nl/registratie). Registratie geldt voor alle 

leeftijden en voor alle personen die ons sportpark bezoeken.  

 Na een korte gezondheidscheck via het 

beantwoorden van 5 vragen, word je gevraagd 

om met je mobiele telefoon een QR-code te 

scannen en jouw naam, e- mailadres en 

telefoonnummer achter te laten. Tevens geef je 

hiermee akkoord dat wij genoemde gegevens 

(tijdelijk) bewaren. Bij het invullen van je 

lidnummer volgt een verkorte registratie. 

 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). 

 Registreren moet elke dag dat je op het complex 

aanwezig bent. 

 De teams van jongste jeugd en junioren hebben 

de mogelijkheid om zich op zaterdagen als team 

te registreren bij de infobalie. 

  



SPELERS, TRAINERS & COACHES 

 Besmette spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis 

en nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.  

 Op zaterdag meldt de teammanager of -coach of aanvoerder zich bij de infobalie. 

 Het complex mag maximaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd betreden worden. De teams 

worden geacht direct naar het veld te gaan.  

 Teambesprekingen kunnen alleen in de serre van het clubhuis plaatsvinden of in de 

buitenlucht op het complex.  

 Omkleden en douchen op de club is niet mogelijk. Alle kleedkamers zijn gesloten.  

 Een line-up is niet toegestaan. 

 Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je 

huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij 

uitwedstrijden. 

 Iedereen dient gebruikte privé-, team- en clubmaterialen na elke training/wedstrijd te 

ontsmetten met water en zeep. 

 Het gebruiken van hesjes kan alleen als deze na iedere training worden gewassen. Als 

alternatief kunnen spelers een extra (wit) shirt mee nemen. 

 Iedereen dient zelf een gevulde waterbidon mee te nemen. 

 Zorg dat je geen spullen hoeft te lenen en leen geen spullen uit aan anderen. 

 Neem voor het fluiten van wedstrijden een eigen fluitje mee. 

 Bij trainingen en wedstrijden hoeven Senioren (18+) tijdens het sporten geen 1,5 meter 

afstand te houden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen de sporters wel 

1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Houd ook rekening met de afstandsregel bij de 

rustmomenten en in de dug-out. 

 

TOESCHOUWERS & OUDERS  

 Om de verspreiding van virus zoveel mogelijk te beperken, mogen er zo min mogelijk mensen 

op ons complex aanwezig zijn. Dat betekent dat alleen sporters (en trainers) welkom zijn, 

zowel bij trainingen als wedstrijden. Enkel de chauffeurs (1 per auto) van uit-teams mogen de 

wedstrijd bijwonen.  

 

HORECA & SANITAIR 

 Het clubhuis is gesloten, enkel de toiletten zijn open.  

 Kleedruimtes zijn de komende drie weken voor iedereen gesloten.  

 In het weekend is er altijd iemand vanuit de club aanwezig om bijvoorbeeld de velden te 

sproeien en de EHBO-spullen (inclusief ijs) beschikbaar te stellen.   



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 onze wedstrijdsecretarissen over 

de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd. 

 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN 

1. Is de infobalie open? De infobalie is op zaterdagen gewoon geopend 

2. Ik ben ingedeeld om te fluiten, moet ik me registreren? Alle personen die ons park betreden 

moeten zich registreren, zo ook scheidsrechters. 

3. Wie zorgt er voor het sproeien van de velden en EHBO-spullen? In de weekenden zijn Corry 

en Tinus aanwezig om de velden te sproeien en om de EHBO-spullen (Inclusief ijs) 

beschikbaar te stellen.  

4. Kan ik na de wedstrijd iets drinken op de club? Nee, het clubhuis is de komende tijd gesloten 

voor publiek. Alleen de toiletten zijn bereikbaar.  

5. Waar kan ik mijn kind brengen en halen? Kinderen kunnen afgezet worden bij de 

toegangspoort van ons sportcomplex. Ouders mogen kinderen niet naar het veld brengen. 

Jongste jeugd kinderen worden opgehaald bij de poort door hun trainer.  

6. Mag de kantine gebruikt worden voor teambesprekingen? Teams mogen de serre gebruiken 

voor besprekingen of video-analyse. Er mogen maximaal 30 mensen binnen zijn, en de 

afstand van 1,5 meter moet aangehouden worden. De serre kan gereserveerd worden via de 

secretaris.  

7. Ik moet rijden voor de competitiewedstrijd, mag ik dan wel mee het park op? Ouders van 

bezoekende teams die ingedeeld zijn om te rijden mogen de wedstrijd bijwonen. Maximaal 

één ouder per auto. 

 

 

SAMEN HOUDEN WE HC HELMOND GEZOND, 

DANKJEWEL VOOR JE MEDEWERKING! 

 

 


