
Hockey-Corona protocol Verantwoord sporten 

Verantwoord sporten ALGEMEEN  

• Houd 1,5 meter afstand tot anderen (behalve tijdens het sporten); 
• Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar, jongeren 13 t/m 17 jaar onderling en personen die tot hetzelfde 

huishouden behoren; 
• Blijf thuis bij klachten of ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan (zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak) en laat je testen. Ook als een huisgenoot klachten heeft of positief 
getest is op Corona. 

• COVID-19. Blijf in elk geval thuis totdat de testuitslag bekend is en volg de adviezen van de GGD; 
• Nies / hoest in je ellenboog; 
• Schud elkaar niet de hand; 
• Was je handen regelmatig; 
• Ben je recent in een oranje of rood aangemerkt gebied geweest? Blijf dan 10 dagen in 

• thuisquarantaine. 

Verantwoord sporten HC Montfoort SPORTCOMPLEX 

• Vanaf zaterdag 5 september 2020 geldt voor bezoekers vanaf 17 jaar een registratieplicht. 
Zie hiervoor het onderdeel Registreren.  

• Op wedstrijddagen is het complex opgedeeld in 2 delen (zie de kaart in de bijlage): 
o Blauw voor wedstrijden / bezoekers van veld 1. In- en uitgang via parkeerterrein 
o Geel voor wedstrijden / bezoekers van 2. In- en uitgang via de ingang aan de park kant. 

• Er zijn aparte terrassen voor Veld 1 en Veld 2; 
• Volg de routing die op de kaart is aangegeven; 
• Houd rondom de velden te allen tijde rekening met de afstandsregel van 1,5m en volg zo nodig de 

aanwijzingen van de betreffende corona veldcoördinator; 
• Scheidsrechters kunnen via de aparte ingang het terrein betreden; 
• Montfoortse spelers, coaches en bezoekers komen zoveel mogelijk op de fiets. 

Verantwoord sporten REGISTREREN  

• Iedereen die ons complex betreedt vanaf zaterdag 5 september is vanaf 17 jaar en ouder verplicht zich bij 

aankomst of vooraf te registreren op de site. Registratie geldt voor iedereen (dus ook voor spelers, trainers, 

coaches, ouders, supporters, vrijwilligers en begeleiding); 

Om de registratie te vereenvoudigen is het voldoende als van elk team (excl. Rij-ouders / supporters, die 

registreren zelf) één coach zich registreert. 

Dit kan via https://www.hockeyclubmontfoort.nl/registratie of via QR- code; 

• Op de pagina wordt jou gevraagd om jouw naam, e- mailadres en mobiele telefoonnummer achter te laten. 

Tevens geef je hiermee akkoord dat wij genoemde gegevens bewaren.  

Als lid van HC Montfoort volgt bij het invullen van je lidnummer een verkorte registratie; 

• Wij doen er uiteraard alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met je 

persoonsgegevens. Jouw gegevens worden 14 dagen bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek 

en daarna automatisch door het systeem verwijderd (conform richtlijnen overheid). 

Verantwoord sporten SPORTERS 

• Registratie (indien van toepassing elke dag) is verplicht voor 17 jaar en ouder. Dat kan van tevoren via de 

QR-code op onze site of bij aankomst; zie het onderdeel Registreren. 

• Indien er geen reden is om eerder aanwezig te zijn mag het complex maximaal 30 minuten voor aanvang 

van de wedstrijd betreden worden. 

• De teams gaan zo snel mogelijk na aankomst op het complex naar het betreffende veld;  

Wacht wel totdat de uitgespeelde teams het veld hebben verlaten! 

https://www.hockeyclubmontfoort.nl/registratie


De voorbespreking vindt in de buitenlucht plaats met inachtneming van de 1.5 meter maatregel. Het terras 

mag hier niet voor worden gebruikt. 

• Omkleden en douchen op de club is alleen mogelijk voor onze tegenstanders. In groepen van 5 kan er 

worden gedoucht in achtneming van de 1,5m regel.  

Montfoortse leden douchen thuis; 

• Er vindt geen line-up en shake hands plaats. Teams stellen zich op verzoek van de scheidsrechters op hun 

eigen helft op en de scheidsrechter start de wedstrijd of het kwart; 

• Bij uitwedstrijden wordt vanaf 13 jaar het dragen van een mondkapje in de auto aangeraden. 

• Iedereen dient gebruikte privé-, team- en clubmaterialen na elke training / wedstrijd zoveel mogelijk te 

ontsmetten; 

• Iedereen dient zelf een eigen gevulde waterbidon mee te nemen;  

• Voorkom het lenen van spullen. Leen geen spullen uit aan anderen indien niet noodzakelijk;  

• Neem voor het fluiten van wedstrijden een eigen fluitje mee;  

• Limonade wordt na de wedstrijd geserveerd op het terras bij Veld 1 óf bij Veld 2; 

• Bij trainingen en wedstrijden hoeven Senioren (18+) tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te houden. 

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen de sporters wel 1,5 meter afstand tot elkaar te 

houden. Zij worden dan gezien als bezoeker. Houd ook rekening met de afstandsregel bij de rustmomenten 

en in de dug-out. 

Verantwoord sporten TOESCHOUWERS EN OUDERS 

• Toeschouwers/ouders (zowel van eigen teams als van de tegenstanders) zijn welkom om te komen kijken 

met inachtneming van de regels;  

• Ouders mogen ook weer bij trainingen aanwezig zijn onder acht name van alle regels; 

• Registratie verplicht vanaf 17 jaar en ouder. Zie het onderdeel registreren. 

• Applaudisseren mag, roepen of schreeuwen is echter niet toegestaan;  

• Houd 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden van 17 jaar en ouder; 

Verantwoord sporten HORECA 

• Het clubhuis is gesloten. Bij de deuren naar het terras kunnen er consumpties worden afgenomen. Het is 

dus niet mogelijk deze in het clubhuis op te eten of te drinken. 

• Het is mogelijk om op de terrassen te zitten (rekening houdend met de 1,5 meter voor 18 jaar en ouder). 

Staan op de terrassen is niet toegestaan. 

• Zorg bij een kans op regen voor een paraplu! Het is niet mogelijk in het clubhuis te schuilen. 

Verantwoord sporten IN GEVAL VAN BESMETTING 

• Besmette spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen 

niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten; 

• Alle teams waarvan één of meerdere spelers/leiders/trainers van het team positief zijn getest op corona 

mogen tot nader order geen wedstrijden spelen, niet trainen, niet op het sportcomplex komen (geldende 

richtlijn GGD). Er zal in overleg met de GGD met hen een afspraak worden gemaakt wanneer dit weer is 

toegestaan. 

Verantwoord sporten – CONTACT 

• E-mailadres voor al uw vragen en opmerkingen over dit protocol: corona@hockeyclubmontfoort.nl 

• Er zullen corona-coördinatoren in de ochtend aanwezig zijn op de club, te herkennen aan de rode cap. 

• Mocht u ons willen helpen of een bijdrage willen leveren als vrijwilliger: GRAAG! U kunt dan contact 

opnemen, ook via e-mailadres corona@hockeyclubmontfoort.nl  
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