
 

Protocol Trainingen  VOLG DE REGELS STRIKT OP    27 augustus 2020 
 

Algemeen 
 
Vanaf 10 augustus 2020 gelden er verscherpte regels voor buitensporten en accommodaties. De regels zijn 
vastgelegd in het NOC-NSF Protocol Verantwoord Sporten versie 15 en de Noodverordening Covid-19 van de 
Veiligheidsregio Utrecht van 20 augustus 2020. Dit protocol is een uitwerking hiervan. Zowel het Protocol 
Verantwoord Sporten als de Noodverordening zijn op de website www.hcrijnvliet.nl geplaatst. Wij verzoeken 
iedereen kennis hiervan te nemen. 
 

 Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

 Ben je besmet en op HC Rijnvliet geweest, meldt dit bij secretaris@hcrijnvliet.nl 

 Pas hygiëne toe (was handen thuis voor en na de training) 

 Houd 1,5 meter afstand 

 Vermijd drukte  

 Niet zingen of schreeuwen in groepsverband. 
 

 Trek thuis je outfit aan (hesjes worden niet verstrekt dus neem je uit T-shirt mee (oranje)) 

 Keepersmaterialen van en mee naar huis nemen (geen opslag in de container) 

 Kom maximaal 10 minuten van te voren 

 Eigen bidon (thuis vullen) 

 Betreden terrein via toegewezen Toegang (zie Protocol Toegang) 

 Raak tijdens training alleen eigen stick, bitje en bidon aan (geen materialen) 

 Verlaat na training direct het veld en verlaat complex via toegewezen Toegang. 
 
Op het complex is een corona-coördinator aanwezig en herkenbaar in een fluorescerend hesje: 

 Voor de jeugd en junioren is dit de trainingscoördinator of trainer van Hockey Werkt 

 Voor de senioren/trimmers is dit de aanvoerder of toegewezen coördinator per team of trimgroep. 

Afstand houden op veld en complex 
 Op het veld is voor iedereen, tijdens de sportbeoefening, 1,5 meter afstand niet van toepassing 

 In en naast dug-out gelden regels van afstand houden 

 Bij uitleg tijdens de training gelden de regels van afstand houden. 
 

 Buiten het veld hoeft Jeugd t/m 12 jaar onderling en tot andere leeftijden geen afstand te houden 

 Buiten het veld hoeven Junioren tot 18 jaar onderling en tot Jeugd t/m 12 jaar geen afstand van elkaar 
te houden 

 Buiten het veld houden de Senioren/Trimmers (18+) onderling en tot de leeftijdscategorie 13 tot 18 
jaar 1,5 meter afstand tot elkaar 

 Toeschouwers zijn toegestaan, houden 1,5 meter afstand en vermijden de omgeving van de dug-outs. 

Clubhuis en terras 
 Open voor WC-gebruik (volg de aangegeven loopstroom), kleedkamers zijn gesloten 

 EHBO en ICE Packs bereikbaar voor corona coördinator en trainers 

 AED is beschikbaar (bij entree voetbalclub SNVU aan rechterzijde (buiten)) 

 Consumptie na de training is toegestaan voor Senioren/Trimmers. Hiervoor geldt een registratieplicht 
via QR-code onder verantwoordelijkheid van de corona-coördinator met een maximale bezetting van 
30 personen in het clubhuis of terras. Zitten is verplicht op een vaste zitplaats en houdt 1,5 meter 
afstand, zowel in clubhuis als op terras.    

http://www.hcrijnvliet.nl/

