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Algemeen 
Al sinds we weer hockeyen na de intelligente lockdown, als gevolg van de Corona (Covid-19) 
pandemie, zijn we goed aan het nadenken over het hoe en wanneer. We gebruiken dit 
document om de maatregelen en afspraken om het hockey voor iedereen zo veilig mogelijk 
te laten plaatsvinden. Het NOC/NSF heeft hiervoor een protocol opgesteld. We proberen 
telkens de meest actuele versie als basis  te gebruiken voor ons HVA-protocol. Het NOC/NSF 
protocol is via de link in Bijlage 5 in te zien. Lees dit protocol goed door voor jouw eigen 
gezondheid en die van anderen. Aan ouders wordt dringend verzocht deze met de kinderen 
door te nemen.  
 
De competitie voor het seizoen 2020/2021 zal zonder tegenbericht voor enkele teams 
aanvangen in het weekend van 29 augustus en voor de overige teams het weekend van 5 
september. Het protocol is eveneens van toepassing op (onderlinge) oefenwedstrijden. 
 
Dit protocol is geldig voor de periode van 1 augustus tot voorlopig 30 september.  
Om alles in goede banen te leiden en direct contact met de gemeente Assen te houden is 
Hein Potze (06-11363031) aangesteld als Corona coördinator. Hij is hiermee 
verantwoordelijk voor het eerste contact met de gemeente.  
 
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht: 

§ heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 
§ ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; 
§ was vaak uw handen; 
§ werk zoveel mogelijk thuis; 
§ vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

Bij uitwedstrijden geldt dat indien in een auto personen vervoerd worden uit meerdere 
huishoudens alle inzittenden (ook de bestuurder) verplicht zijn een mondkapje te dragen 
indien zij 13 jaar of ouder zijn. Houd je daarnaast aan de regels die gelden op het complex 
van je tegenstander. Vergeet niet dat je te gast bent. 

Bij activiteiten op HVA onderscheiden de volgende onderdelen: 

1. Trainingen 
2. Wedstrijden (ook oefenwedstrijden) 
3. Overig gebruik besprekingen en andere samenkomsten 
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Logistiek 
Om de 1,5 meter afstand zo gemakkelijk 
mogelijk te maken vragen wij de leden 
zoveel mogelijk op de fiets te komen. 
Wanneer dit niet mogelijk is en de speler 
gebracht moet worden, wordt de 
aanvoerroute aangehouden zoals in 
afbeelding 1. De kinderen worden afgezet 
op de kiss and ride plaats. Bij trainingen is 
het niet de bedoeling dat de ouders mee 
het complex op gaan. Bij wedstrijden zijn 
toeschouwers wel toegestaan, maar 
onder strikte voorwaarden. 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1: Aanrijdroute 

 
De logistiek rond de velden bij trainingen is nog steeds zoals in afbeelding 2. De ingang van 
het complex is links van het clubhuis en de uitgang aan de andere zijde.  
Bij trainingen geldt nog steeds: kom niet te vroeg, was vaker je handen en raak geen 
materialen aan. Neem een licht en een donker shirt mee want we maken geen gebruik van 
hesjes. 
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Afbeelding 2 Toegang Complex bij trainingen 

Bij wedstrijden vervalt de ingang aan de zijkant van het gebouw en worden alle bezoekers 
(sporters en toeschouwers geacht de ingang van het clubhuis te gebruiken. Daar kunnen ze 
hun handen ontsmetten en worden ze door een host (gastheer/vrouw) ontvangen en 
gewezen op de geldende regels. De host verwijst de spelers via de kleedkamers naar de 
velden en toeschouwers die geen consumptie en/of zitplaats in kantine of tribune willen 
naar de velden.  Wenst men wel een consumptie of zitplaats dan maakt de host daarvoor 
meteen de verplichte reservering. 
 
De kantine heeft alleen nog zitplaatsen. Doordat deze op 1,5 meter uit elkaar moeten liggen 
zijn dat er slechts 34. Diegene die een zitplaats wil gebruiken kan dit bij de host aanvragen 
onder afgifte van zijn of haar naam en telefoonnummer. Uiteraard worden 
gezondheidsvragen gesteld die met nee moeten kunnen worden beantwoord om een plaats 
aangewezen te krijgen. 
 
Wil je gebruik maken van een plaats op de tribune dan gelden dezelfde regels als voor de 
kantine. Aanvragen bij de host en afgeven naam en telefoonnummer.  
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Wil je ergens langs het veld staan dan zoek je zelf een plekje waar je in elk geval 1,5 meter 
van iedere toeschouwer vandaan staat. 
 
In de kantine is een routing aangeduid met gele tape waarlangs een ieder in de gelegenheid 
is bij de kassa zijn bestelling te plaatsen en te betalen. Iets verderop is een afhaalpunt 
gecreëerd waar de bestelling vervolgens gehaald kan worden.  
 
Wij vragen een ieder om per groep een afgevaardigde te laten bestellen en halen zodat we 
zo weinig mogelijk bewegingen in het clubhuis krijgen. 
 
Ook zullen er momenten zijn waarop er geen gewenste zitplaats beschikbaar is. Dat kan bij 
drukte, maar ook omdat er een teamlunch plaatsvindt of gaat plaatsvinden. We hebben net 
genoeg zitplaatsen voor een teamlunch maar tegelijkertijd zijn er dan geen plaatsen meer 
beschikbaar voor andere bezoekers. 
Wij verzoeken de spelers nog steeds zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan voor de 
training om het toiletgebruik zo veel mogelijk te beperken. 
 
Op het complex zijn desinfecterende middelen aanwezig. De AED en EHBO-middelen zijn 
toegankelijk direct links om de hoek in de gang beneden in het clubhuis.  
 
Team (ouder)besprekingen kunnen niet in het clubhuis plaatsvinden. Ook niet buiten of in 
het clubhuis. Wedstrijdbesprekingen kunnen in de kleedkamers plaatsvinden. Voor senioren 
geldt dat men on 1,5 meter afstand moet aanhouden. We adviseren dan ook dit op het veld 
te doen of op de inloopgrasstroken naast de velden. 

Commissievergaderingen kunnen onder voorwaarden plaatsvinden op afspraak. 
 
Overige bijeenkomsten worden per geval beoordeeld of ze door kunnen gaan. Het is daarom 
raadzaam vroegtijdig aan te vragen en te bespreken. 
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Bijlage 1 Protocol Sporters 
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Bijlage 2 Protocol Ouders/toeschouwers 
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Bijlage 3 Protocol Trainers, begeleiders en vrijwilligers 
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Bijlage 4 Protocol NOC/NSF 
 
Protocol NOC/NSF 
 
 


