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Voordaan volgt de landelijke richtlijnen van NOC*NSF, de KNHB en het RIVM om veilig sporten 
mogelijk te maken in coronatijd. Ons doel is groepscontact zoveel mogelijk te vermijden, toestroom 
van toeschouwers op onze club beperkt houden en de noodzakelijke onderling afstand (1,5 meter) te 
handhaven. Hiermee willen we meerdere besmettingen of clusters van besmetting binnen onze club 
voorkomen. De protocollen van NOC*NSF en de KNHB zijn terug te vinden op de website van de 
KNHB. 
 
Als we ons samen houden aan de richtlijnen, dan kan iedereen veilig en leuk hockeyen!  
 
Samen Veilig Voordaan 
 
 
Welke onderwerpen vind je terug in dit document? 
 

I. Algemene uitgangspunten  
II. In trainingsverband 

III. In wedstrijdverband 
IV. Op en rond de accommodatie en in het clubhuis 
V. Corona binnen je team 
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I. Algemene uitgangspunten  

 
Voor alles geldt:  

gezond verstand gebruiken staat voorop! 

En verder: 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen. 
• Pas hygiëne toe en schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand. 
• Vermijd drukte. 
• Het is verboden in groepsverband te zingen of te schreeuwen.  

 

De afstandsregels per leeftijdscategorie:  

• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag 
dichter dan 1,5 meter bij jou in de buurt komen;  
 

• Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen 
jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze 
laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou in de buurt komen;  
 

• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand 
bewaren van minimaal 1,5 meter. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 
1,5 meter bij jou in de buurt komen. 
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II. In trainingsverband  
 

• Kom zoveel mogelijk op de fiets. 
• Parkeer je auto/fiets bij het veld waar je traint.  
• Geef elkaar geen high fives en knuffels en bewaak de 1,5 meter afstand die voor jouw 

leeftijdscategorie geldt. 
• Gebruik je eigen materialen. Reinig maskers voor en na de training, en bij voorkeur direct na 

gebruik.  
• Andere materialen worden gedesinfecteerd na de training.  

 
 
 

III.  In wedstrijdverband 
 

• Bezoekende teams parkeren zoveel mogelijk bij de velden waar zij moeten zijn. Volg hiervoor 
de instructies van de toezichthouders en bekijk de plattegrond. 

• Teams gaan van de auto’s direct naar het veld. Ze komen niet bij het clubhuis. Pas na de 
wedstrijd is er plek voor de teams om plaats te nemen op het terras. 

• We willen voorkomen dat het té druk wordt op Voordaan. We raden af om zaterdag de 
wedstrijden van de jeugd en zondag de wedstrijden van de senioren te bezoeken. 

• Behalve mensen die zorgen voor het vervoer en de begeleiding (coaches en managers) van 
een team, vragen we tegenstanders om niet met extra toeschouwers te komen. 

• De kleedkamer en douches zijn afgesloten maar zijn per uitzondering - en in overleg - alleen 
toegankelijk voor topteams die van ver komen. 

• Teamvoorbesprekingen vinden plaats bij het veld. Niet aan de picknicktafels op het terras of in 
de bovenruimte van het clubhuis; 

• We doen geen yell en schudden geen handen met de tegenstander en scheidsrechter. 
• Wees sportief en vriendelijk naar tegenstander en scheidsrechters en begroet en bedank ze 

met een “stickie tikkie”.		
• De toss kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand.  
• Bij gebruik van maskers adviseren we voor en na de wedstrijd en tijdens de rust 

desinfecterende spray te gebruiken om ze te reinigen. Zijn er wisselspelers, dan is het aan te 
bevelen om steeds direct na gebruik te desinfecteren. 

• Tijdens rust en wisselbeurten houden spelers en coaches van 18 jaar en ouder onderling 1,5 
meter afstand. Ook op en rondom de bank in de dug-out. Voordaan zorgt voor voldoende 
zitplekken. 

• Maak na de wedstrijd direct de dug-out leeg en verlaat het veld. Het volgende team betreedt 
pas het veld als het gespeelde team het veld heeft verlaten.  

• Na de wedstrijd is er de mogelijkheid om iets te drinken op het terras aan de aan jouw team 
toegewezen teamtafels. Op het terras dient iedereen te zitten, met voldoende afstand. 
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In wedstrijdverband bij uitwedstrijden 
 

• Check bij uitwedstrijden de website van de tegenstander voor de daar geldende coronaregels.  
• Bij vervoer naar uitwedstrijden is het advies aan personen boven de 13 jaar om een 

mondkapje te dragen.  
• Wij raden af bij uitwedstrijden te douchen of gebruik te maken van de kleedkamers. 

 
 
 

 
IV.  Op en rond de accommodatie en in het clubhuis 

 
Toegang tot clubhuis en de bar is beperkt mogelijk. Het is niet toegestaan om in het weekend 
binnen in het clubhuis te verblijven en/of plaats te nemen. Volg altijd de instructies van het 
barpersoneel op, ook als je iets wilt bestellen. Toiletbezoek is altijd mogelijk. Het terras is alleen 
toegankelijk voor teams en hun begeleiding. Op het terras dient iedereen te zitten.  
 
En verder: 
 
• Kleedkamers, douches en de vergaderruimten boven blijven dicht.  
• Teamlunches na (oefen)wedstrijden zijn niet mogelijk. 
• Videoanalyse en bespreking kunnen niet plaatsvinden in het clubhuis. 
• Om de verkeersstromen zoveel mogelijk te scheiden vragen we je te houden aan de routing 

op het terrein en in het clubhuis. 
• AED en EHBO doos zijn beschikbaar. 
• Ouderbijeenkomsten of teambijeenkomsten op Voordaan kunnen alleen buiten en door de 

week plaatsvinden. Houd rekening met 1,5 meter afstand. Houd bij ouderbijeenkomsten de 
groepsgrootte beperkt tot één ouder. 

• Bij de organisatie van ouderbijeenkomsten of teambijeenkomsten buiten Voordaan adviseren 
wij de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM te volgen. 

• Bij plotselinge regen gaat het clubhuis dicht. We zorgen voor zoveel mogelijk voor grote 
parasols en eventueel tenten om aangenaam buiten op het terras te kunnen zitten. 
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V. Corona binnen je team 
 
Is iemand in je team positief getest, dan is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te 
schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en geven aan welke regels gelden 
voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de 
speler.  
 
Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten 
binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe 
contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun 
gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra één van de door de overheid 
genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet 
dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan 
geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid 
voorschrijft. 
 
 
Corona infodesk  
 
We hebben een Corona Infodesk ingericht waar je terecht kan met vragen of opmerkingen bij 
onduidelijkheden over de maatregelen die gelden op Voordaan. Ook als je moet worden getest of je 
positief getest bent, dan zijn wij daar graag van op de hoogte. Stuur dan een mail naar: 
samenveilig@voordaan.nl 
 
 


