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De competitie start weer. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen
blijven hockeyen, is het belangrijk dat iedereen zich aan de speciale richtlijnen
en afspraken houdt. Houd je aan onderstaande coronaregels.
Het is belangrijk dat we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen als: hockeyclub, hockeyers,
vrijwilligers en hockeyfans. We vragen iedereen om de richtlijnen goed door te nemen en ouders hun
kinderen goed te informeren, zodat we er gezamenlijk voor zorgen dat we competitie kunnen blijven
spelen op een veilige en verantwoorde manier. Gebruik je gezonde verstand!
Dit protocol wordt aangepast als er actuele ontwikkelingen zijn. Bij grote wijzigingen zullen we ook
een nieuwsbericht plaatsen.
Voor bezoekende clubs
• Toeschouwers van 13 jaar en ouder die het MHC Weesp terrein betreden, moeten zich
registreren. Dit doe je via een online formulier. Dit formulier bereik je door scannen van de
QR-code op de club of via www.mhcweesp.nl/registratie.
• We vragen bezoekende clubs met zo min mogelijk toeschouwers naar MHC Weesp te komen.
• Het clubhuis is alleen toegankelijk voor bestellingen en toiletbezoek.
• Wij stimuleren ‘koffie halen voor elkaar’, zodat er zo min mogelijk mensen in het clubhuis
komen.
• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar en volg de aanwijzingen op het terrein.
• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is
niet toegestaan.
• Verlaat na de wedstrijd zo snel mogelijk het MHC Weesp terrein.
Gezondheidsklachten
• Bij gezondheidsklachten blijf je thuis en laat je je testen.
• Als het virus bij een speler wordt vastgesteld of bij een van de gezinsleden, informeer dan zo
snel mogelijk je coach (deze informeert de lijn-coördinator).
Registreren en toeschouwen
• Toeschouwers van 13 jaar en ouder die het MHC Weesp terrein betreden, moeten zich
registreren. Dit doe je via een online formulier. Dit formulier bereik je door scannen van de
QR-code op de club of via www.mhcweesp.nl/registratie.
• Leden kunnen registreren met lidnummer en wachtwoord.
• Kom je als lid op de club om zelf een wedstrijd te spelen of te trainen, dan hoef je je niet
apart te registreren.
• Registratieplicht is belangrijk om in geval van een corona besmetting onze leden te
waarschuwen/informeren en de GGD te ondersteunen bij hun bron- en contactonderzoek.
• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is
niet toegestaan.
1,5 meter afstand
• Jeugd tot en met 12 jaar hoeft onderling geen afstand te bewaren maar houd zo veel
mogelijk 1,5 meter afstand tot volwassenen.
• Jeugd van 13 tot en met 17 jaar hoeft onderling geen afstand te bewaren maar moet wel 1,5
meter afstand bewaren tot volwassenen.
• Vanaf 18 jaar houd je buiten spelsituaties altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

Trainingen
• Neem een eigen bidon mee.
• Ga bij voorkeur na de training meteen naar huis en blijf niet hangen op het terrein.
• Toiletten in clubhuis zijn open, kleedkamers zijn gesloten. Het clubhuis is alleen open voor
bestellingen.
• Jeugd: De bar is open op woensdag- en vrijdagmiddag voor koffie, thee en fris. Het clubhuis is
alleen open voor bestellingen.
• Senioren: Je kan na de training even blijven om iets te drinken. Dat mag echter alleen buiten
en zittend. De bar en het terrein zijn tot uiterlijk 22:45 open voor de leden die die avond trainen.
Wedstrijd
• Thuisspelende teams wijzen per team 1 persoon aan als coronabegeleider, zie onderaan voor
informatie.
• Neem je eigen bidon/waterfles mee en gebruik zoveel mogelijk hetzelfde cornermasker.
• Zaterdag (jeugd): teambespreking zoveel mogelijk buiten en eventueel in kleedkamer. Bij de
bar kan je als coach van (jongste)jeugd team vragen of je in het clubhuis een teambespreking
kan houden. Dit kan in de zijruimtes van clubhuis (houd de schuifdeur open en max 2
personen > 18 jaar).
• Zondag (senioren): teambespreking mag alleen buiten
• In de dug-out maximaal 3 personen (18 jaar of ouder); bij meer wisselspelers nemen zij
plaats langs de lijn.
• 'Handshake' en line-up worden afgeraden.
• Senioren: bij de ‘huddle’ voor de wedstrijd moet er 1,5 meter afstand tot elkaar worden
gehouden.
• Verlaat na de wedstrijd zo snel mogelijk de dug-out en het veld.
• Reinig keepersspullen en cornermaskers altijd voordat een ander deze weer gaat gebruiken.
Uitwedstrijd
• Als je met personen buiten je huishouden in één auto zit, draag dan een mondkapje (voor Cteams en ouder).
• Check de site van de te bezoekende club voor hun regels en richtlijnen, bij sommige clubs
geldt een maximum aan bezoekers dat mag komen kijken.
Accommodatie
• Desinfecteer bij binnenkomst van het clubhuis je handen.
• Volg de aangegeven looproutes. Via hoofdingang naar binnen, de uitgang is via de
achterzijde. De deur naar het terras is gesloten.
• Clubhuis alleen toegankelijk voor bestellingen, toiletbezoek en wedstrijdtafel.
• Probeer drukte in het clubhuis te beperken en laat een beperkt aantal personen namens het
team een bestelling doen.
• Toiletten in het clubhuis zijn geopend.
• Op het terras geldt: alleen zitplaatsen
• Zaterdag (jeugd): kleedkamers & douches: deze zijn open voor teambesprekingen. Het advies
is: kom zoveel mogelijk in sporttenue naar de accommodatie en douche het liefst thuis.
• Zondag (senioren): kleedkamers & douches: kom zoveel mogelijk in sporttenue, douche het
liefst thuis. Max 8 personen in een kleedruimte; max 2 personen tegelijk onder de douche.
• Gezamenlijke lunches of borrelhappen voor senioren (> 18) jaar zijn niet toegestaan; de
keuken kan hiervoor ook niet gebruikt worden; voor (jongste) jeugd teams geldt dat zij
hiervoor een verzoek kunnen indienen bij de barcommissie.

Coronabegeleider
Thuisspelende teams wijzen per team minimaal 1 persoon aan als coronabegeleider. De
coronabegeleider:
• is 10 minuten voor de verzameltijd van het team aanwezig;
• meldt zich bij de wedstrijdtafel (hier is eventueel een geel hesje te krijgen);
• zorgt ervoor dat alle toeschouwers zich registreren, zowel de eigen toeschouwers als die van
de tegenpartij;
• zorgt dat de 1.5 m afstand regel wordt gehandhaafd en er niet wordt geschreeuwd.
• stimuleert de teams het veld na de wedstrijd snel te verlaten;
• vraagt teams en toeschouwers na de wedstrijd niet te lang op MHC Weesp terrein te blijven.

