
CORONA PROTOCOL SENIOREN TRAININGEN 

Datum: 25-01-2021 

Dit protocol is opgesteld om het voor seniorenteams binnen de richtlijnen van het RIVM, de 
Rijksoverheid en de gemeente weer mogelijk te maken om bij Hockeyclub Hilvarenbeek te 
komen sporten. De op het moment van schrijven geldende regels maken het mogelijk om in 
groepjes van maximaal twee personen op een afgebakend terrein te sporten. Hierbij gelden 
een hoop bijkomende voorwaarden. Het wordt teams zelf geacht een protocol op te stellen 
waarin duidelijk te lezen valt hoe zij aan alle regels en richtlijnen gaan voldoen. Dit document 
biedt handvatten om een dergelijk team specifiek protocol op te stellen en laat zien waaraan 
het protocol getoetst wordt.  

Veiligheid staat voorop. Niemand kan gedwongen worden om al dan wel niet deel te nemen 
aan een training als hij / zij / hen er niet het volste vertrouwen in heeft dat de training op een 
veilige manier kan plaatsvinden. Dit geldt ook, misschien wel met nadruk, voor de trainer(s). 
Een trainer heeft altijd de mogelijkheid om op persoonlijke titel niet akkoord te gaan met een 
protocol. In dat geval is een team zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van het protocol 
of naar een trainer op zoek te gaan die wel akkoord gaat met het dan geldende protocol.  

Het protocol van de teams moet tenminste aan de volgende regels voldoen: 

1. Melding van tijd en dag waarop er getraind wordt; 
2. Melding van het veld(deel) waarop er getraind wordt; 
3. Melding van de tijd waarop de trainer het veld gereed maakt; 
4. Melding van de tijd waarop de spelers het veld mogen betreden; 
5. Verdeling van spelers in vaste groepjes (op dit moment maximaal twee personen) en 

in welke kleur zijn te onderscheiden zijn; 
6. Afgescheiden deel van het veld waarop deze groepjes trainen. Spelers mogen 

gedurende de training hun aangewezen gebied niet verlaten; 
a. Dit gebied is voor groepen van maximaal twee personen ten minste ⅛ veld 

groot; 
b. Dit gebied is voor groepen van maximaal vier personen tenminste ¼ veld 

groot; 
7. Contactgegevens corona verantwoordelijke. Deze verantwoordelijke is het directe 

aanspreekpunt voor de betrokken commissies en het bestuur wat betreft de te 
organiseren trainingen. Deze persoon is ten minste 25 jaar oud.  

8. Een duidelijk protocol voor het doorgeven / bijhouden van de aanwezigheid van de 
spelers aan de trainingscommissie.  

Daarnaast gelden de volgende regels: 

1. Alle spelers en begeleiders blijven continue op minimaal anderhalve meter afstand, 
zowel onderling in de groepjes als tussen de verschillende groepen 

2. De groepjes komen afzonderlijk van elkaar het veld op, de spelers mogen niet als 
een groep samenscholen, zowel op als buiten het veld. Samenscholing met meer 
dan twee personen is overal buiten het veld verboden. Binnen het veld geldt een 



maximum van drie personen op minimaal anderhalve meter van elkaar, waarvan één 
persoon altijd de trainer is; 

3. Spelers komen maximaal vijf minuten voor aanvang van de training op het complex 
en verlaten het complex direct na het eindigen van de training. Beide in de 
aangegeven volgorde om samenscholing te voorkomen;  

4. Spelers mogen de materialen van een ander groepje niet aanraken; 
5. Spelers en begeleiding dient voor aanvang en na afloop van de training hun handen 

te desinfecteren middels de daarvoor bestemde desinfectie palen die Hockeyclub 
Hilvarenbeek beschikbaar heeft; 

6. Alle groepjes moeten in een van elkaar te onderscheiden kleur worden ingedeeld en 
zorgen dat dit shirt/hesje zelf gewassen wordt na afloop van de training. Hiervoor 
mag geen materiaal van Hockeyclub Hilvarenbeek worden gebruikt; 

7. De kleedkamers en het clubhuis zijn gesloten. De toiletten zijn alleen bij hoge 
uitzondering toegankelijk. Wij gaan ervan uit dat seniorleden in principe het 
toiletbezoek zo kunnen organiseren dat dit voor en na de training thuis kan 
gebeuren.  

Goedkeuring team protocol 

Elk protocol dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het bestuur 
(bestuur@hilverhockey.nl). Zij zullen binnen 10 werkdagen een besluit nemen of het protocol 
voldoende bovenstaande punten in acht neemt. Bij goedkeuring zal er naar jullie 
persoonlijke corona verantwoordelijke gecommuniceerd worden dat de trainingen mogen 
gaan plaatsvinden. Ook neemt het bestuur de verantwoordelijkheid op zich om periodiek te 
monitoren of er wijzigingen in het protocol nodig zijn.  

Inhoud training 

Voor de inhoud van trainingen kan bij hockeyclub Hilvarenbeek de hockey technisch 
coördinator benaderd worden. In de hoofdregel zullen oefeningen waar ten hoogste twee 
personen aan kunnen deelnemen vooral technisch van aard zijn of gericht op het verbeteren 
van de conditie. Mocht in het later stadium de groepsgrootte verruimd worden zal de 
oefenstof aangepast worden. Trainingen waarbij de groepsgrootte groter wordt zijn over het 
algemeen gemakkelijk te organiseren. Hoe kleiner de groepsgrootte, des te hoger de inzet 
van de trainer betreft de trainingsstof moet zijn en is er meer zelfstandigheid van de spelers 
vereist .  

Geldigheid protocol 

Zowel voor dit protocol als voor de documenten geldt dat deze geldig zijn zolang ze niet in 
strijd is met de dan geldende regels en richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de 
gemeente. Groepsgroottes kunnen evenredig worden aangepast, mochten de richtlijnen hier 
ruimte voor bieden. Er zal dan, indien nodig, een update van dit protocol worden 
gepubliceerd. 
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