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1. De basisregels 

• Heb je klachten: blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen. 

• Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van andere volwassenen en van 

kinderen vanaf 13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot 

volwassenen geen afstand te houden. Kinderen 13 tot en met 17 jaar hoeven 

onderling geen, maar tot volwassenen wel 1,5 meter afstand te houden. 

• Was vaak je handen. 

• Ben je teruggekeerd uit een risicogebied (minimaal code oranje) dan ben je 10 dagen 

niet welkom op de club, tenzij je je hebt laten testen op Covid-19 en uit die test blijkt 

dat je niet besmet bent.  

 

2. Regels tijdens de trainingen  

• Tijdens de trainingen zijn het clubhuis, het terras, de kleedkamers en de toiletten 

gesloten. 

• Aanwezigheidsregistratie via de App is voor trainingen en voor wedstrijden verplicht 

i.v.m. evt. contact onderzoek. 

• Ga vóór de training thuis naar het toilet. De toiletten op HTC zijn gesloten. 

• Was vóór en na de training thuis je handen tenminste 20 seconden met zeep.  

• Kom 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark, niet eerder.  

• Kom in sportkleding. De kleedkamers zijn gesloten. 

• Er mogen hesjes gebruikt worden, bewaar de verstrekte hesjes in keeperstas. 

• Neem je eigen bidon of flesje met water mee. 

• Ga meteen naar het veld, blijf niet hangen op het HTC terras. 

• Hockeyers mogen niet in het materiaalhok komen. Dit mogen alleen de trainers en er 

mag maximaal één persoon tegelijk in het materiaalhok zijn. 

• Leg tijdens de training je spullen bij een rood of wit label aan de lange zijde van het 

veld. Slechts één persoon per label.  

• Tijdens de training mag je de ballen en de andere materialen niet met je handen 

aanraken. Gebruik dus je stick. Alleen de trainer mag de materialen met de handen 

aanraken. 

• Je mag op het veld niet spugen of je neus ledigen. 

• Na de training ga je meteen naar huis. 

• Het is verboden om buiten de officiële training om het veld te betreden.  

• Vanaf 18 jaar: maximaal 3 personen in de dugout, met onderling 1,5m afstand. 

• De trainer maakt na de training alle materialen schoon bij de buitenwasbak voor 

materialen.  Het advies is om de schoongemaakte ballen en hoedjes in een geopende 

materiaal tas in locker te bewaren. 

• Voor het behandelen van ongelukjes: de EHBO koffers en ijs om te koelen liggen in 

het kleine materiaalhok. 
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3. Regels tijdens de competitiewedstrijden 

• Tijdens competitiewedstrijden zijn alleen het HTC terras en de toiletten geopend. De 

kleedkamers en de douches zijn gesloten. 

• Aanwezigheidsregistratie via de App is voor trainingen en voor wedstrijden verplicht 

i.v.m. evt. contact onderzoek. 

• HTC Son wijst Coronatoezichthouders aan tijdens wedstrijddagen.  

• De coach haalt de materialen voor de wedstrijd en brengt deze na afloop weer terug. 

• Er mag slecht één coach tegelijk in het materiaalhok om materialen te pakken of 

terug te brengen.  

• Na afloop van de wedstrijd moet men z.s.m. de dugout leegmaken en het veld 
verlaten met inachtneming van de geldende afstandsbepalingen. Pas wanneer een 
team het veld verlaten heeft, kan een volgend team het veld (en de bijbehorende 
dugout) betreden.  

• Er wordt wel getosst, maar er is geen line-up of handen geven voor aanvang van de 
wedstrijd. Graag direct opstellen. Vanaf 18 jaar: geen huddle vooraf. 

• Er is geen wedstrijdtafel. De F- en E-teams hebben een eigen set pylonnen voor het 
uitzetten van de velden. 

• Na de jeugdwedstrijden wordt de ranja in bekertjes geserveerd.  

• Toeschouwers mogen aan de lange zijde van het veld staan, op 1,5 meter afstand van 
elkaar. Ter hoogte van ieder rood of wit kaartje aan het hek mag één persoon staan. 
Wellicht ten overvloede: toeschouwers mogen niet op het veld en ook niet aan de 
korte zijde van het veld staan. 

• Vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één 
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan. Dit geldt ook voor de chauffeur! 

• Zingen, schreeuwen en spreekkoren naast en in het veld zijn niet toegestaan. 

• Vanaf 18 jaar: maximaal 3 personen in de dugout, met onderling 1,5m afstand. 

• Voor het behandelen van ongelukjes: de EHBO koffers en ijs om te koelen liggen in 

het kleine materiaalhok. 

 
4. Regels voor bezoekende teams 

• De bezoekende teams en de chauffeurs zijn van harte welkom op HTC Son. Wij 

vragen u overige supporters thuis te laten. Toeschouwers mogen aan de lange zijde 

van het veld staan, op 1,5 meter afstand van elkaar. 

• De basisregels gelden ook voor de bezoekers: bij klachten blijf je thuis, houd 1,5 

meter afstand, was je handen en bij terugkeer uit een risicogebied (minimaal code 

oranje) bent u 10 dagen niet welkom bij HTC Son.  

• Er is helaas geen wedstrijdtafel en ook geen gratis koffie of thee voor de bezoekers. 

De kleedkamers zijn gesloten. 

• Zingen, schreeuwen en spreekkoren naast en in het veld zijn niet toegestaan. 
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• Vanaf 18 jaar: maximaal 3 personen in de dug-out, met onderling 1,5m afstand. 

• Na de wedstrijd kunt u een drankje nuttigen op het HTC Terras indien er ruimte is. 
Registratie en zitten zijn hier verplicht.  

• Er wordt geen gezamenlijke lunch aangeboden voor topteams. 
 

5. Regels voor HTC Clubhuis en Terras 

• De basisregels blijven gelden, zie hierboven.  

• Het HTC Terras en de toiletten zijn alleen geopend tijdens competitiewedstrijden. De 
kleedkamers blijven gesloten.  

• Vanaf 13 jaar: Op het terras moet iedereen verplicht registreren tbv eventueel 
contact onderzoek. Dit kan zowel vooraf als ter plekke via een QR code of link op 
onze website. 

• Op het terras moet iedereen verplicht zitten.  

• Vanaf 18 jaar: Je mag alleen op het terras zitten op de daarvoor aangemerkte 
plaatsen met een groene stip. 

• Ook als het regent geldt: niet staan in het Clubhuis of op het terras. Ook niet om even 
te schuilen. Het publiek kan natuurlijk wel een eigen paraplu gebruiken. 

• Je mag in het Clubhuis niet blijven staan of zitten, maar alleen een bestelling doen 
aan de bar of naar het toilet te gaan.  

• Op het HTC terras hebben spelende hockeyers en coaches voorrang. Bij drukte kan 
het voorkomen dat er geen plaats is voor overige toeschouwers. 

• In verband met de drukte op zaterdag: teams kunnen tot maximaal een half uur na 
wedstrijd op het terras blijven zitten. Daarna verzoeken we u naar huis te gaan zodat 
teams van een volgende wedstrijd van het terras gebruik kunnen maken.  

• Bestellingen kunnen door één vertegenwoordiger van het team gedaan worden aan 
de bar.  

• Er wordt geen gezamenlijke lunch aangeboden voor topteams. 

• Volg te allen tijde de instructies op van barpersoneel (herkenbaar aan zwart CREW 
shirt) en de Coronatoezichthouders (herkenbaar aan een geel hesje).  

 

Bovenstaande regels zijn gebaseerd op het protocol verantwoord sporten van het NOCNSF 

en de regels van de KNHB. (versie 21 augustus 2020.) 
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