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Welkom terug!         
 
De basis voor iedereen 

• Volg de richtlijnen van het RIVM m.b.t. 
gezondheid en hygiëne. 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

• Houd 1.5 meter afstand. 

• Vermijd drukte. 

• Geforceerd stemgebruik, schreeuwen, zingen en 
spreekkoren is niet toegestaan. 

• Geef begeleiders/vrijwilligers de ruimte om te 
kunnen werken. 

• Volg de aanwijzingen van de medewerkers op. 

• Gebruik je gezonde verstand. 
 
 
Uitzonderingen op de 1.5 meter  

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en 
ten opzichte van volwassenen geen afstand te 
houden. 

• Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook 
zij onderling geen afstand hoeven te houden. 

• Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling 
geen afstand te houden maar moeten dit wel tot 
volwassenen. 

• Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden 
ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar. 

 
 
Alleen tijdens de wedstrijd of training (sportbeoefening) is 
dat niet noodzakelijk: 

• Normaal spelcontact is toegestaan voor alle 
leeftijden. 

• Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de 
sportbeoefening dienen direct weer de 
afstandsregels te worden gehanteerd. Dat geldt 
ook rondom de dug-out, in de kleedkamer en in 
het clubhuis. 

 
 

 
  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen#faq
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/veelgestelde-vragen-over-gevolgen-coronavirus-voor-hockeysport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
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Bij Saxenburg op wedstrijddagen 

• Op het terrein en in het clubhuis zijn vaste looproutes die wordt aangegeven met pijlen op 
de grond. Deze looproutes moeten worden gevolgd. 

• Ouders zijn welkom om te komen kijken bij de sportactiviteiten van hun kind, om drukte te 
voorkomen vragen wij andere bezoekers (bijv. opa’s en oma’s) nog even te wachten met 
hun bezoek. 

• Ouders houden altijd 1.5 meter afstand van andere ouders en van spelers, begeleiders en 
vrijwilligers. Aan de ‘andere kant’ van het veld is ook plek om te staan (niet bij de dug-outs). 

• Er is voorlopig geen gelegenheid om in het clubhuis te gaan zitten, vanwege de plicht om te 
placeren. Binnen zijn dus geen zitplaatsen op wedstrijddagen. 

• Zitplaatsen buiten kunnen worden gebruikt met inachtneming van de 1.5 meter afstand. 

• Er geldt een maximum aantal bezoekers dat buiten en binnen aanwezig mag zijn en waarbij 
1.5 meter afstand houden geen problemen geeft, dit ter beoordeling van de medewerkers. 
Als het maximum is bereikt worden geen bezoekers meer toegelaten.  

• Het is ook bij slechte weersomstandigheden niet mogelijk het clubhuis voor iedereen te 
openen. Ook in die situatie moet de vereniging zich houden aan maximale aantallen. 

 
Looproute terrein Saxenburg 

• Bij aankomst door het grote hek volgt men de pijlen langs veld 1 om bij het clubhuis te 
komen, de teams verzamelen buiten het clubhuis en op ruime afstand van andere teams. 

• Bij vertrek volgt men de pijlen langs de fietsenstalling om door het kleine hek naar de 
parkeerplaats te gaan. 

• Ingang van het clubhuis / bar via de dubbele terrasdeuren. 

• Uitgang van het clubhuis / bar via de nooddeuren. 

• Geen zitplaatsen in het clubhuis. 

• Ingang van de toiletten / kleedkamers via de achteringang. 

• Uitgang van de toiletten / kleedkamers via de voor- of achteringang. 

• De tussendeur van bar naar toiletten / kleedkamers is op wedstrijddagen gesloten. 
 

Looproute clubhuis Saxenburg 

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen#faq
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/veelgestelde-vragen-over-gevolgen-coronavirus-voor-hockeysport


 
19-08-2020 / RG – v1.0 
Hockey en het Corona virus 
veilig sporten zonder gezondheidsrisico’s  NOC*NSF            KNHB 
richtlijnen bij start seizoen 2020/2021  KNHB-FAQ-competitie     KNHB-FAQ-hockeysport 
 

 
Trainers, coaches en begeleiders 

• Trainers 18+ houden altijd 1.5 meter afstand tot de spelers. 

• Ook in de dug-out 1.5 meter afstand. 

• Registreer wie aanwezig is tijdens een wedstrijd (via DWF), training of oefenwedstrijd.  
Vergeet niet ook de begeleiding te registreren. Dit helpt een eventueel bron- en 
contactonderzoek van de GGD. 

• Geen shake-hands bij aanvang en geen handen schudden na afloop van de wedstrijd. 

• Geen onnodig fysiek contact (juichen, highfives, wissels). 

• Luidruchtig coachen (schreeuwen) is niet toegestaan. 

• Teams verzamelen buiten het clubhuis en op ruime afstand van andere teams. 

• Teambesprekingen bij voorkeur buiten, in de kleedkamer uitsluitend met 1.5 meter afstand. 

• Teams verlaten direct na afloop van training/wedstrijd het veld en de dugout, daarna kan 
het volgende team het veld betreden. 

• Bidons kunnen niet worden uitgewisseld, spelers hebben hun eigen bidon.  

• Geen gezamenlijk teamfruit, spelers nemen hun eigen fruit mee. 

• Gedeelde (trainings-)materialen moeten regelmatig worden gereinigd. 

• Als trainingshesjes wisselend worden gebruikt deze na ieder gebruik wassen. 

• Wisselspelers moeten na ieder wisselend gebruik de strafcornermaskers reinigen met 
alcoholspray. 

• Wasvoorschriften voor materiaal van wisselkeepers op de website. 
 
Spelers 

• Spelers plaatsen hun spullen niet in het clubhuis. Tassen, jassen en sticks staan/hangen 
buiten, in de kleedkamer of in de dug-out. Houd het netjes. 

• Spelers zorgen voor hun eigen gevulde bidon, en eventueel een eigen stuk fruit. 

• Gebruik van kleedkamers en douches is toegestaan, let op 1.5 meter afstand. 

• Lunch met tegenstanders is niet goed mogelijk op 1.5 meter afstand, en past niet in het 
beleid om drukte te vermijden dus is voorlopig niet toegestaan. 

• De derde helft is (voorlopig) beperkt toegestaan als dat buiten gebeurt, met inachtneming 
van 1.5 meter afstand en tot maximaal een uur na afloop van de wedstrijd. 

 
Vervoer naar wedstrijden – conform overheidsregels 

• Vanaf 13 jaar (C en hoger): draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden 
in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.  

• De chauffeur heeft -zodra er passagiers buiten het gezin zijn- dus altijd een mondkapje, 
kinderen vanaf 13 jaar ook. 

 
Wedstrijdplanning 

• Wisselende groepen moeten elkaar zo min mogelijk passeren. 

• De KNHB heeft de aanvangstijden (tijdelijk) verruimt van 08.15 tot 18:30. 

• Om ruimte in het wedstrijdschema te creëren worden waar mogelijk iedere zaterdag twee 
elftal thuiswedstrijden op een omliggende club (bijv. Spaarndam, Alliance) gespeeld. 

• Om spreiding te verbeteren kunnen jeugdwedstrijden, in overleg met tegenstander en 
wedstrijdsecretariaat, ook op zondagen of avonden worden gespeeld. 

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen#faq
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/veelgestelde-vragen-over-gevolgen-coronavirus-voor-hockeysport
https://www.saxenburg.nl/files/library/commissies/104%20-%20wasvoorschrift%20keepersspullen.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek/vervoer-met-de-auto-of-taxi
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Eten en drinken - tijdens wedstrijden zal de bar geopend zijn 

• De bestellingen van een gezelschap graag door één persoon laten halen. 

• Volg de aangegeven route naar binnen. 

• Bestel en betaal contactloos bij de kassa.  

• Loop vervolgens linksaf richting de zijkant om op de bestelling te wachten.  

• Na ontvangs het clubhuis weer verlaten via de aangegeven uitgang. 

• Je kunt dus niet in het clubhuis blijven zitten om consumpties te nuttigen. 
 
Langs het veld  

• Houd 1.5 meter afstand. Geen excuus. 

• Houd zeker ook afstand tot de spelers en de dug-outs. 

• Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan. 

• Houd het gezellig, sportief en gebruik je gezonde verstand. 
 
 
 
 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen#faq
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/veelgestelde-vragen-over-gevolgen-coronavirus-voor-hockeysport

