
 
ZHC Corona protocol           Versie 1.2 - 1 juni 2020 
 
 
Dit protocol beschrijft de regels en voorwaarden die bij ZHC moeten gelden om te voldoen aan de 
eisen en richtlijnen die aan ons gesteld worden door de gemeente, de KNHB, NOC*NSF, RIVM en 
het kabinetsbeleid. Het protocol kan veranderen, u wordt daarvan op de hoogte gesteld via de 
mail. Op de website van ZHC staat altijd de meest recente versie. 
 
Wij vertrouwen erop dat alle leden, ouders en verzorgers van leden, trainers, vrijwilligers, 
bestuursleden en werknemers van ZHC deze regels en voorwaarden goed doornemen en strikt 
naleven. Handhavers van de gemeente komen controleren en kunnen bij overtreding boetes 
uitdelen aan de overtreder(s) en aan ZHC.  
 
Ouders / verzorgers van leden van 18 jaar of jonger, neem de regels goed door samen met je 
kind(eren). 
 
Jules Fransen is de ZHC corona-coördinator. De corona-coördinator controleert of de regels uit dit 
protocol worden nageleefd. Bij afwezigheid van Jules zal hij iemand anders aanwijzen om deze 
taken waar te nemen. Neem via bestuurslid@zandvoortschehockeyclub.nl contact op met ZHC als 
u specifieke vragen of opmerkingen heeft over dit protocol of aanverwante zaken. 
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Regels en informatie voor iedereen 
 

● Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten,benauwdheid of koorts. 

● Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je (je kind) 
weer (laten) sporten. 

● Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

● Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering contact tussen kinderen / jeugd tot en met 18 jaar). 

● Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
● Vermijd het aanraken van je gezicht en geef geen handen. 
● Volg de aanwijzingen op van de trainers, werknemers, bestuursleden of vrijwilligers van 

ZHC. Deze personen hebben een geel of oranje hesje aan. 
● Het clubhuis, de kleedkamers en andere ruimtes mogen niet betreden worden. Bij hoge 

nood is het toilet toegankelijk. 
● Ouders en verzorgers mogen het ZHC complex niet betreden. 
● Alleen trainers, medewerkers of vrijwilligers van ZHC hebben toegang tot het materiaalhok. 

Daar staat ook de EHBO doos en de AED. 
● Bij afwezigheid van de trainer kan ZHC niet garanderen dat er een invaller is. 

 
 
Voor niet leden / proeftrainingen 
Op 20 en 27 juni, tussen 10 en 12 uur organiseert ZHC inloop trainingen voor niet-leden. 
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Regels en informatie voor de sporters 
 
Voorbereiding 

● Kom alleen wanneer je training hebt. Dit staat in Lisa EN hoor je van je coach. 
● Neem een gevulde bidon mee. Bidons vullen bij ZHC mag niet. 
● Ga voordat je naar ZHC vertrekt thuis naar het toilet en was je handen goed. 
● Kom in sportkleding. De kleedkamers zijn gesloten. 
● Ben je jonger dan 19 jaar? Zorg dat je het 06-nummer van je ouders / verzorgers bij je hebt 

zodat je trainer ze indien nodig kan bellen. 
● De training is niet verplicht. 
● Reis zoveel mogelijk alleen en op de fiets naar ZHC en zorg dat je 5-10 minuten voor je 

training bij ZHC bent. 
● Zorg dat je weet op welk veld je training hebt (staat ook in Lisa). 

 
Speel je op veld 1? 

1. Zet indien van toepassing je fiets in de fietsenstalling rechts voorbij de ingang.  
2. Loop naar ‘wachtruimte 1’ (zie plattegrond). Daar wacht je tot je trainer je komt 

halen. Je mag niet zelf het veld op lopen. 
 
Speel je op veld 2? 

1. Zet indien van toepassing je fiets aan de buitenkant van het hek achter het clubhuis 
(zie plattegrond). 

2. Loop via de normale ingang naar ‘wachtruimte 2’ (zie plattegrond). Daar wacht je tot 
je trainer je komt halen. Je mag dus niet zelf het veld op lopen. 
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Regels en informatie voor de sporters (vervolg) 
 
De training 

● Je trainer komt je als team ophalen vanaf je wachtplek. Je loopt samen met je trainer en 
teamgenoten het veld op. 

● Bij de start van de training vertelt je trainer je over deze regels. Vraag je trainer om uitleg 
als iets niet duidelijk is. Lukt het je niet je aan de regels te houden dan mag je niet (meer) 
meetrainen. 

● Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot je trainer(s) als je trainer(s) 19 jaar of ouder is. 
● Gebruik alleen je eigen stick. 
● Ballen en andere materialen worden alleen door de trainer met de handen aangeraakt, 

spelers raken de bal alleen met de stick aan. 
● Blijf tijdens de training op je eigen veld en op je eigen kwart of helft van het veld. 

 
Alleen voor spelers in MA, B, C D, E, F teams en benjamins 

● Per 1 juni geldt vanuit de KNHB voor hockeytrainingen op het veld voor jeugd tot en met 18 
jaar GEEN beperking in het aantal personen. Dit betekent dat naast de D, E en F teams 
ook de MA, B en C teams weer twee keer per week mogen trainen met het hele team op 
een half veld. 

● Spelers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot teamgenoten of andere spelers uit 
MA, B, C, D, E, F teams en de benjamins. 

● Er wordt getraind zonder hesjes. Neem daarom altijd een licht en donker shirt mee. 
● In de wachtruimtes komen spelers uit MA, B, C, D, E en F teams en de benjamins geen 

spelers tegen uit de JA of senioren teams. Deze teams trainen op een ander tijdstip. Buiten 
de wachtruimtes en rondom het complex kan dit natuurlijk wel voorkomen. Ben je zelf 
jonger dan 19 jaar, houd dan altijd 1,5 meter afstand als je niet zeker weet of de andere 
persoon ook jonger is dan 19 jaar. 
 

Alleen voor spelers in JA, Dames en Veteranen teams en trimmers 
● Houd altijd en overal minimaal 1,5 meter afstand tot je medespelers en alle andere 

personen. 
● Leg je spullen (kleding, tas etc) neer aan de rand van het veld met 1,5 meter afstand tussen 

die van je teamgenoten. Dus niet in de dug-out, ook niet bij regen. 
● Als JA en senioren teams een heel veld ter beschikking hebben is het maximum aantal 

personen (spelers en trainers) op het veld 20, bij een half veld is dat 10. 
 
Na de training 

● Je trainer brengt je met je hele team naar de uitgang. 
● Ga direct naar huis. Was thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
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Voor Keepers 

● In de reguliere trainingen doen keepers mee als veldspeler. Alleen vrijdag tijdens de 
keeperstrainingen wordt er door (bepaalde) vaste keepers getraind in hun eigen 
keepersspullen. 

● Vaste keepers mogen niet zelf hun keepersspullen uit het materiaalhok halen of ze er weer 
in leggen. Vraag de trainer dit voor je te doen. 

● Keepers verkleden zich buiten. 
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Regels en informatie voor de trainers 
 
Voorbereiding 

● Lees ook alle bovenstaande regels goed door.  
● Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet en was je handen goed. 
● Kom in sportkleding. Kleedkamers zijn gesloten. 
● Neem je mobiele telefoon mee om in noodgevallen te kunnen bellen. 
● Neem na de eerste keer dat je komt het gele hesje mee dat je gekregen hebt en doe dat 

aan net voordat je het terrein op komt. 
● Zorg dat je 15 minuten voor je training begint bij ZHC bent. 
● Zorg dat je weet op welk veld je training geeft (zie Lisa, Theo of het schema). 

 
De training 

● Haal je team op van de wachtplek bij veld 1 of veld 2 (zie plattegrond). 
● Hou zelf altijd minimaal 1,5 meter afstand van de spelers als je ouder bent dan 18 jaar. 
● Start iedere training met de regels uitleggen voor wat betreft afstand houden, wachten in de 

‘wachtruimte’ voordat ze het veld op mogen en aan het einde van de training met zijn allen 
tegelijk van het veld afgaan. 

● Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 
niet gebeurt. Wordt er bijvoorbeeld onvoldoende afstand gehouden dan stop je de training 
en leg je de spelers nogmaals de regels uit.  

● Lukt het een speler of meerdere spelers na die extra uitleg nog niet om zich aan de regels 
te houden dan stop je opnieuw de training en laat je alle of de betreffende speler(s) op 
minimaal 1,5 afstand van elkaar op het veld wachten tot de reguliere trainingstijd is 
afgelopen. Je meldt dit zo snel mogelijk aan de trainingscoördinator (Jaap is per juni niet 
meer werkzaam voor ZHC, in juni zal Melissa Petter aanwezig zijn en Jaap’s taken op dit 
vlak overnemen). De trainingscoördinator beslist daarna in overleg met de TC wat de 
consequenties zijn. 

● Spelers mogen behalve in noodgevallen niet eerder naar huis worden gestuurd / van het 
veld af. 

● Gebruik alleen je eigen stick. Neem je eigen eten en drinken mee, de bar is dicht. 
● Er wordt getraind zonder hesjes. Spelers van 18 jaar of jonger wordt gevraagd een licht en 

een donker shirt mee te nemen voor onderlinge wedstrijden. 
● Spelers raken de bal alleen met de stick aan. 
● Trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pionnen wordt alleen door trainer aangeraakt. 

Gebruik dan bij voorkeur handschoentjes die staan in de ruimte naast het keepershok. 
● In de reguliere trainingen doen keepers mee als veldspeler. Alleen vrijdag tijdens de 

speciale keeperstrainingen door Matthijs wordt er door vaste keepers getraind in hun eigen 
keepersspullen.  
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Regels en informatie voor de trainers (vervolg) 

 
Alleen voor trainers van de JA en senioren teams 

● Laat spelers hun spullen (kleding, tas etc) aan de rand van het veld met 1,5 meter afstand 
van elkaar neerleggen. Dus niet in de dug-out, ook niet bij regen. Je eigen spullen mogen 
wel in de dug-out. 

 
Einde van / na de training 

● Stop de training 5 a 10 minuten voor de eindtijd. Laat iedereen zijn of haar spullen pakken 
en verlaat het veld via een uitgang (de rode looproute op de plattegrond en met bordjes 
aangegeven). Loop vervolgens met je hele team mee naar een uitgang van het complex. 
Kom je vanaf veld 1 dan is dat de uitgang bij het fietsenrek. Kom je vanaf veld 2 dan is dat 
de uitgang achter het clubhuis. 

● Was daarna je handen in de ruimte naast het materiaalhok en als je een nieuwe groep hebt 
om te trainen haal je die op bij de wachtplek voor veld 1 of veld 2. 

● Zijn er na jouw training geen trainingen meer? Ruim dan met handschoenen aan (die staan 
in de ruimte naast het materiaalhok) de trainersmaterialen op en breng ze naar het 
materiaalhok. 

● Was na je training(en) thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
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