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MHCO – we stick together (op 1.5m afstand dan) 

Zoals minister De Jonge het treffend zei “We doen ons best, maar het virus doet het beter”, dus we 

vragen jullie aandacht voor de aanscherping van onze regels en richtlijnen. Deze gelden voor de 

komende 3 weken. Laten we hopen dat deze maatregelen bijdragen aan het bestrijden van het Corona-

virus.  

 

1. Kom je uit een risicogebied (oranje of rood), kom dan niet naar de club en vermijd contact met 

teamgenoten en andere leden en MHCO vrijwilligers. Hetzelfde geldt als een gezinslid klachten 

heeft en nog niet is getest of positief is getest.  

 

2. Kom je op het terrein van MHCO meld je dan aan via de QR code die hangt bij de toegangspoort of 

andere plaatsen op het terrein of vooraf via de link in de app (onder de knop “Meer” rechts 

onderaan en dan “Bezoekregistratie”), zodat we conform gestelde eisen kunnen monitoren wie er 

op het terrein aanwezig is (leden hebben hiervoor hun lidmaatschapsnummer nodig – check dit 

voordat je naar de club komt!). Registreren is niet nodig bij deelname aan een wedstrijd. De 

registratie verloopt in dat geval via het DWF.  

 

3. Tijdens de trainingen zijn alleen spelers, trainers en vrijwilligers van dienst welkom op de club. 

Toeschouwers zijn vooralsnog niet toegestaan bij trainingen. Ook ouders van funkey, Benjamins en 

F zijn helaas niet welkom bij de trainingen. Kinderen in de E6 en E8 leeftijd dienen te worden 

afgezet en opgehaald bij de slagboom of komen zelfstandig naar de training. Kinderen spelend bij 

de Benjamins en F mogen door 2 ouders per team naar het veld worden gebracht en ook weer 

worden opgehaald. De ouders mogen niet bij training blijven. Onze funkey kinderen mogen 

allemaal door hun eigen ouder naar het veld worden gebracht en ook deze ouders mogen niet op 

ons terrein blijven tijdens de training. De funkey training wordt verplaatst naar het hoge veld 

waardoor het mogelijk is vanaf de Sportlaan in het gezichtsveld van de kinderen te blijven. 

Mocht het nodig zijn dan zullen we tijdens de jongste jeugd trainingen weer corona-vrijwilligers 

gaan inschakelen. 

 

4. Bij wedstrijden is geen publiek meer toegestaan. Rijouders van uitspelende jongste jeugd en 

juniorenteams vallen onder teambegeleiding en mogen daardoor wel bij de wedstrijden aanwezig 

zijn. Het aantal rijouders dient echter afgestemd te zijn op de hoeveelheid spelers en in aantal 

beperkt te zijn.  Voor team-managers geldt dat zij alleen bij de wedstrijd aanwezig mogen zijn als 

zij fysiek een taak hebben tijdens de wedstrijd. 

 

5. De ondertussen bekende routing blijft onverminderd van toepassing (zie de tekening hieronder en 

volg de verkeersborden). Houd de looproute vrij dus ga niet stilstaan op plaatsen waar anderen 

niet op 1.5m kunnen passeren (zoals langs veld midden op verschillende plaatsen, waaronder naast 

het clubhuis en op de looproute naar veld laag). Het is keepers die spelen op het lage veld 

toegestaan af te wijken van de voorgeschreven routing en tegen de “richting van het verkeer” naar 

het veld te gaan via het bospad. 

 

6. De kleedkamers zijn en blijven tot nader orde gesloten. 

 

7. Het clubhuis en de bar zijn gesloten. Het clubhuis is alleen toegankelijk voor staf en aangewezen 

vrijwilligers. Het is spelers niet toegestaan op de club voorafgaand of na trainingen en/of 
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wedstrijden zelf meegebracht eten en drinken te nuttigen. Dit geldt ook voor buiten. Uiteraard mag 

iets te eten of drinken meebrengen voor tijdens de training of wedstrijd wel. 

 

8. De WCs zijn open, maar we hanteren een ontmoedigingsbeleid: ga vooral thuis naar de WC, max 1 

persoon per WC groep en maak de WC na gebruik zelf grondig schoon. 

 

9. Bij team samenkomsten en team besprekingen, houd conform de regels 1.5m afstand (vanaf 12 

jaar ten opzichte van volwassen en vice versa en vanaf 18 jaar altijd). Het is niet toegestaan buiten 

de trainingen en wedstrijden op en rond de velden als team samen te komen. 

 

10. Bij vervoer per auto naar andere clubs dienen teams vanaf de C-jeugd allemaal een mondkapje op 

te hebben als ze met meerdere teamgenoten (geen gezinsleden) in een auto zitten en hetzelfde 

geldt voor de chauffeur. Dit ongeacht de leeftijd om een duidelijke en consistente lijn te trekken 

die eenvoudig op te volgen is. 

 

11. Bij het gebruik van maskers (strafcorner) zoveel mogelijk dezelfde spelers hetzelfde masker laten 

dragen en bij onderling wisselen een desinfecterende spray of doekjes gebruiken voorafgaand aan 

het gebruik van het masker door de andere speler (geen agressieve middelen ivm de huid en de 

ogen). 

 

12. Op wedstrijddagen worden aan onze teams team-taken toegedeeld. Deze taken zijn: twee corona-

coördinatoren en één wedstrijdtafel-host. De ingedeelde teams worden 1 a 2 weken van tevoren 

hierover geïnformeerd.  Het bepaalde in punt 4 geldt natuurlijk ook, dus heb je geen functie/dienst 

kom dan niet.  

 

13. Daarnaast gelden er tijdens wedstrijden nog de volgende aandachtspunten (zowel uit en thuis): 

(a) Geen hand-shake, geen line up en voorkom te uitbundig juichen 

(b) Een tos mag wel 

(c) Voor, na en tijdens de rust gelden de normale regels onverkort: dus houdt afstand waar 

nodig! 

(d) Geen spreekkoren van aanwezigen 

(e) Probeer tijdens overleg bij strafcorners contact te vermijden en afstand te bewaren 

(f) Onderlinge afstand in dugout voor 18+ is 1.5m 

(g) Bied de tegenstander geen lunch aan 

(h) Het gebruikelijke fruit tijdens de wedstrijd vervangen door een voorverpakte variant of 

kinderen hun eigen fruit mee laten nemen 

(i) Anders dan aan het begin van het seizoen drinkt de jongste jeugd niet gezamenlijk limonade 

na de wedstrijd  

(j) Ga pas het veld op als de teams die daarvoor speelden vertrokken zijn en vertrek na afloop 

snel 

(k) Voor scheidsrechters is er een aanvullende instructie, die op de KNHB site te vinden is: 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2020/08/INSTRUCTIE-SCHEIDSRECHTERS-met-betrekking-

tot-voorkoming-verspreiding-coronavirus.pdf 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2020/08/INSTRUCTIE-SCHEIDSRECHTERS-met-betrekking-tot-voorkoming-verspreiding-coronavirus.pdf
https://www.knhb.nl/app/uploads/2020/08/INSTRUCTIE-SCHEIDSRECHTERS-met-betrekking-tot-voorkoming-verspreiding-coronavirus.pdf
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Houd verder onze site en Lisa in de gaten voor de meest actuele informatie en kijk voor nadere 

richtlijnen, tips en FAQ ook op de site van de KNHB die regelmatig wordt aangepast/ververst naar 

aanleiding van de laatste ontwikkelingen:  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-

deze-richtlijnen 

 

Als we allemaal ons best doen om ons hier aan te houden, dan creëren we een zo veilig mogelijke 

omgeving waarin gehockeyd kan worden door de jongste jeugd, jeugd en senioren en daar gaat het 

toch om. Heel veel plezier en bij vragen of opmerkingen, laat het ons weten.  

Het bestuur van MHCO 

 

Routing terrein MHCO - volg de pijlen en verkeersborden 

 
 

Bij vragen neem contact op met Margreet van Zee (0612615697), Gwen Vriesema (0643935066) of 

Marije Ruysch – inzet vrijwilligers (0621567530) 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen

