
CORONA PROTOCOL TWEEDE TRAINING / ONDERLINGE WEDSTRIJDEN WINTER - 
JEUGD (t/m 18 jaar) 

Dit protocol is opgesteld om jeugdteams (t/m 18 jaar) binnen de geldende regels en 
richtlijnen in de gelegenheid te stellen om een tweede training te organiseren in de periode 
tot en met 26 februari. Ook gelden deze regels voor het organiseren van onderlinge 
wedstrijden op de zaterdagen.  

Hockeyclub Hilvarenbeek heeft omwille van de winterstop besloten om elk team in deze 
periode één training te geven. Normaliter zou in deze periode het zaalseizoen plaatsvinden, 
waarvoor een aparte contributie wordt geheven. Om toch zoveel mogelijk aan het sporten te 
blijven (op verzoek van de Rijksoverheid en de Gemeente) hebben we besloten om in 
januari en februari toch één training te geven aan de jeugd. Een tweede training is voor 
sommige leden wenselijk maar financieel niet haalbaar binnen het huidige budget. We willen 
teams wel in de gelegenheid stellen om op eigen initiatief een tweede training of onderlinge 
oefenwedstrijden te organiseren. Om ervoor te zorgen dat alle trainingen en wedstrijden aan 
deze richtlijnen voldoen hebben we een stappenplan gemaakt.  

1. Veld reserveren bij het wedstrijdsecretariaat via 
wedstrijdsecretariaat@hilverhockey.nl. 

2. Sleutel van het complex regelen. (Ken je iemand met een sleutel mag je dit onderling 
regelen, ken je niemand met een sleutel kan je via het wedstrijdsecretariaat 
doorverwezen worden naar iemand met de sleutel).  

3. Corona Verantwoordelijke aanstellen.  
a. Deze persoon is 25 jaar of ouder; 
b. Deze persoon mag de trainer of coach zijn (mits hij/zij/hen 25 jaar of ouder 

is); 
c. Deze persoon is de gehele training of wedstrijd aanwezig; 
d. Deze persoon zorgt voor het naleven van alle richtlijnen. 

4. Opstellen van een protocol en ter goedkeuring laten keuren door het bestuur 
(bestuur@hilverhockey.nl). Het protocol moet ten minste bevatten:  

a. Contactgegevens trainer of coach; 
b. Contactgegevens corona verantwoordelijke; 
c. Welke spelers (mag per team) er komen trainen of een wedstrijd komen 

spelen; 
d. Welke materialen er gebruikt worden;  
e. In het geval van het gebruik van materiaal van de club, hoe deze gereinigd 

worden; 
f. De tijden waarop het complex open / toegankelijk is; 
g. De tijden waarop de training plaatsvindt. 

5. Trainen / wedstrijd spelen.  
6. Keurig afsluiten van het complex alsmede het opruimen van de gebruikte materialen 

op de daarvoor bestemde plaats in het materialenhok, het opruimen van afval, het 
uitzetten van de veldverlichting, afsluiten van alle deuren en poorten. 

Vanaf 1 maart wordt het reguliere trainingsschema (2x per week) hervat. Het is mogelijk dat 
hier nog wijzigingen in worden doorgebracht. Deze worden dan altijd vanuit de 
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trainingscommissie via de website gecommuniceerd. Dit protocol blijft gelden zolang het in 
lijn blijft met de regels en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. 

 


