
HTC hockey Son: Samen tegen Corona  
 
 
 
 

1. De basisregels 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

• Vermijd drukte. 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie. 

• Schud geen handen. 

• Nies en hoest in je elleboog. 

 

Geen toegang: 

• Heb je Corona, wacht je op een Corona test, of wacht je op de uitslag van een Corona test, dan ben 

je niet welkom op het sportpark, dus ook niet als publiek. 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 Corona en uit die test blijkt dat je niet besmet bent.  

 
2. Regels tijdens de wedstrijddagen 

• 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. 

• Uitwedstrijden: Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in 
dezelfde auto zitten, adviseren wij personen vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen, conform de 
regels voor het Openbaar Vervoer.  

 
3. Regels voor HTC Clubhuis en Terras 

• Het Clubhuis is alleen open voor het halen van bestellingen aan de bar en het gebruik van toiletten 

en kleedkamers. Men kan niet blijven staan of zitten in het Clubhuis. 

• Alleen bij plotseling noodweer (=onweer met minder dan 10 tellen tussen bliksem en donder) mag 

er bij wijze van uitzondering geschuild worden in het Clubhuis. Houd hierbij wel de teams 

gescheiden. 

 

4. Regels bij een positieve Corona test 

• Indien een speler positief getest wordt, blijft deze thuis zolang de ziekte duurt en volgens de regels 

van de arts of GGD. 

• De speler informeert de coach van zijn/haar team. 

• De coach informeert het team dat er een persoon positief is en dat iedereen verzocht wordt extra 

kritisch te zijn op evt ziekteverschijnselen. Bij twijfel: laat je testen!  

• De coach informeert de TC via TC@htcson.nl en overlegt welke maatregelen er verder genomen 

moeten worden gezien de omstandigheden. Bij besmetting van twee of meer spelers per team kan 

er besloten worden tot het afgelasten van trainingen of wedstrijden.  

• Indien een trainer positief getest wordt, mag deze geen training geven zolang de ziekte duurt. 

Hij/zij meldt dit meteen bij trainingen@htcson.nl en bij de coach van het betreffende team. 

• Indien een coach positief getest wordt, mag deze niet coachen zolang de ziekte duurt. Hij/zij regelt 

zelf een andere coach om in te vallen. De coach informeert de TC. 

 

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

van de KNHB, Update 25 september 2021 
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