Coronaprotocol MHCB per 19 augustus 2020

Algemeen
Mixed Hockey Club Barneveld (MHCB) heeft op grond van de regels van de overheid en de
noodverordening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en informatie uit de
protocollen met diverse richtlijnen en adviezen van NOC*NSF, KNHB en Horeca Nederland naar eer
en geweten een zo´n actueel mogelijk protocol opgesteld. Dat is bedoeld voor de leden,
ouders/verzorgers, coaches, trainers en managers, supporters en de bezoekende teams en
begeleiding/ouders en kan waar nodig worden aangepast.
Verenigingen mogen in bepaalde gevallen zaken anders invullen. Wanneer het een advies is, wordt
dat erbij vermeld. Hiermee willen we voldoen aan de regels die in acht moeten worden genomen om
het hockey, het bezoeken van wedstrijden en het betreden van het clubhuis op een juiste en
verantwoorde manier in te vullen.
•
•
•
•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
Vermijd drukte.
Was vaak je handen.

Uitwedstrijden
Bij uitwedstrijden hanteert elke club een eigen protocol. Houd dat goed in de gaten. Kijk vooraf op de
website van de ontvangende club of dat is gepubliceerd en neem dat indien mogelijk goed door. De
verschillen zitten vaak in de toegang tot het clubhuis qua aantallen of juist niet toegankelijk (gesloten
of geen zitplaatsen), gebruik van de kleedkamers (soms zijn ze gesloten) en gebruik van dug-outs bij
senioren. Houd je strikt aan de regels van de ontvangende club!
Vervoer
• Bij vervoer naar uitwedstrijden wordt vanaf 13 jaar het dragen van een mondkapje
geadviseerd. Het is geen verplichting. Bespreek dit binnen je team met de ouders en de
rijders. De TC zal dit per team vervolgens afstemmen.
Trainingen
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.
• Tijdens trainingen hoeft bij hockey (contactsporten) geen 1,5 meter afstand te worden
gehouden om het hockey normaal te kunnen beoefenen.
• Voor en na afloop van de trainingen moet een ieder van 18 jaar en ouder wel onderling
afstand in acht nemen ook tijdens de training in de dug out.
• Trainers van 18 jaar en ouder moeten ten opzichte van jeugd van 13 jaar en ouder ook 1,5
meter afstand houden.
• De Technisch Coördinator, Coördinator Jongste Jeugd, een hoofdtrainer of een ander door de
club aangestelde verantwoordelijke houdt toezicht, kan aanwijzingen geven die opgevolgd
moeten worden maar kan ook een training beëindigen. Eén van hen kan bij vermeende
klachten bij een lid hem of haar de deelname aan de training ontzeggen. Dat kan ook door de
trainer gebeuren.

Wedstrijden
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens
wedstrijden hoeft bij hockey (contactsporten) geen 1,5 meter afstand te worden gehouden
om het hockey normaal te kunnen beoefenen.
• Betreed pas het veld als de vorige wedstrijd is afgelopen en de teams het veld hebben
verlaten.
• Wel is de 1,5 meter afstand van toepassing bij wedstrijden met spelers/speelsters van 18 jaar
en ouder tijdens de warming up en rustmomenten en ook de besprekingen. Voor en na
afloop van een wedstrijd moeten zij ook weer de 1,5 meter afstand in acht nemen.
• Begeleiders (waaronder coaches en managers) moeten indien mogelijk ten opzichte van
kinderen vanaf 13 jaar de 1,5 meter afstand houden dus ook tijdens de rustmomenten en
besprekingen.
• Zie verder ook ‘dug outs’.
Dug-outs
• Er kan bij MHCB gewoon gebruik worden gemaakt van de dug-outs tijdens wedstrijden en
trainingen indien dat nodig is voor het ‘normaal’ beoefenen van de hockeysport. Er is dus
een verschil tussen trainingen en wedstrijden maar ook in leeftijden.
Geen 1,5 meter afstand
• Jeugd tot en met 17 jaar hoeft onderling geen afstand te houden.
• Bij jeugd tot en met 12 jaar hoeven volwassenen (trainers/begeleiders) geen afstand te
houden.
Wel afstand
• Bij jeugd vanaf 13 jaar moeten de volwassenen die training geven wel afstand houden en
voor coaches/begeleiders geldt: indien dat tijdens de wedstrijd mogelijk is en wordt
toegestaan door bijvoorbeeld naast de dug out te staan.
• Bij 18 jaar en ouder: tijdens trainingen is het mogelijk om afstand te houden en daarom ook
verplicht, dus de dug out is niet tegelijk voor alle leden toegankelijk.
• Probeer waar mogelijk tijdens wedstrijden afstand te houden, dat geldt ook voor begeleiders
die bij geen overlast qua aantallen naast de dug out kunnen staan. Bij MHCB is het vanwege
de veiligheid (vereiste volgens advies KNHB) vooralsnog niet toegestaan om banken langs het
veld te plaatsen. Voor wisselspelers dus ook van 18 jaar en ouder is de dug out wel tegelijk
toegankelijk en de aangewezen plek volgens de spelreglementen en advies over veiligheid.
Hier kan eventueel met losse stoelen nog mogelijk een wijziging plaatsvinden.
• Andere clubs kunnen dit anders invullen, al behoren wisselspelers en begeleiders formeel op
de bank of in de dug out, ook kunnen er voorzieningen buiten het veld of achter de dug out
zijn.
Supporters/langs de lijn
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Alleen leden uit één gezin hoeven onderling geen afstand
te houden.
• De markeringen langs het veld geven de 1,5 meter afstand aan.
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en zingen is niet toegestaan.
• De tribune bij veld 1 is alleen toegankelijk voor jeugd tot en met 17 jaar zodat op de tribune
geen afstand hoeft te worden gehouden.
• Volg altijd de aanwijzingen van een verantwoordelijk commissie- of bestuurslid op.

Bidons
• De club deelt geen bidonkratten voor gezamenlijk gebruik meer uit. Iedereen moet gebruik
maken van een eigen bidon.
Hesjes
• Het advies is dat er geen hesjes worden gebruikt als deze niet daarna gewassen worden.
MHCB houdt aan dat iedereen een donker en een licht shirt mee kan nemen. Voor het gemak
schaft MHCB eerst hesjes met rugnummers aan voor onze jeugdteams met een nummer die
elke speler/speelster dus mee kan nemen huis en naar de training/wedstrijd. Deze blijven
eigendom van de club. Deze zijn na het passen, medio september gereed.
Lijnmaskers
• Het wordt dringend aanbevolen om lijnmaskers na een strafcorner te reinigen. Zorg dat de
spray bij het doel aanwezig is. Soms mogen wisselspelers of begeleiders dat doen, dat
bepaalt de scheidsrechter omdat dat geen gebruik is. Anders moeten de spelers dat zelf
doen. Indien vaak dezelfde speler/speelster achterelkaar een lijnmasker gebruikt, is het
handig om ze te nummeren. Niet met een stift op de lijnmasker!, maar met een stickertje!
Keepersspullen
• Keepersspullen moeten bij teams zonder vaste keeper na afloop en voor opnieuw gebruik
worden gedesinfecteerd.
Toegang en gebruik clubhuis
• Het oude is gesloten
• In het nieuwe clubhuis is de begane grond (kleedkamers en toiletten) geopend en de eerste
verdieping vooralsnog gesloten. Hier geldt: toegang via de hoofdingang en naar buiten via de
toegang naar de velden dus éénrichtingsverkeer. Pijlen op de grond zullen dat aangeven.
• Er wordt een barfunctie gecreëerd buiten het clubhuis met een beperkt assortiment tijdens
de wedstrijden met pin only betalingen en eenrichtingsverkeer. Kleedkamers
• De kleedkamers bij MHCB zijn gewoon en onbeperkt geopend voor spelers en speelsters tot
en met 17 jaar om zich om te kleden en om te douchen.
• Begeleiders hebben geen toegang tot de kleedkamer voor een voor- of nabespreking omdat
dan de 1,5 meter afstand niet in acht kan worden genomen.
• Bij teams met spelers/speelsters vanaf 18 jaar of ouder, mogen maximaal 5 spelers tegelijk in
één kleedkamer met inachtneming van 1,5 meter afstand. Maximaal 2 personen mogen
tegelijk douchen op dezelfde afstand. Er vinden hier voor deze teams net als de jeugdteams
geen voor- en nabesprekingen plaats.
• Houd er rekening mee dat andere verenigingen de toegang tot hun kleedkamers anders
kunnen regelen dan wel kunnen sluiten.
• De club of een verantwoordelijke betreedt niet de kleedkamer voor een controle. Blijkt
echter op de gang dat de regels zijn of worden genegeerd, dan kan de club een team of een
lid voor een periode de toegang tot de kleedkamers ontzeggen.
• Let op onder routing hoe je de kleedkamers bereikt en hoe je daarna het clubhuis verlaat.
Toiletten
• Houd hier 1,5 meter afstand en indien de toiletten bezet zijn, wacht buiten op de gang met
1,5 meter afstand.

Routing
• In het clubhuis op de begane grond moeten de pijlen worden gevolgd voor het betreden en
het verlaten van het clubhuis (alleen begane grond).
• Vanuit de kleedkamers is teruglopen niet toegestaan maar verlaat men het clubhuis aan de
kant van de velden. Vanaf de velden moet de hoofdingang worden gebruikt om de
kleedkamers weer te bereiken.
• Er is dus éénrichtingsverkeer in de gang/op de begane grond.

