
 

VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS VOOR IEDEREEN 
 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. 
 

• Het RIVM is altijd leidend, dus zodra zij de maatregelen versoepelen, zal 
Cartouche daarop inspelen en het protocol daarop aanpassen. 
 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 
 

• 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 en naar buiten;  
 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact 
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 
dagen na het laatste contact; 
 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon 
buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
 

• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 
seconden; 
 

• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 
 

• Douche thuis en niet op de sportlocatie 
 

• Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen; 
 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de 
sportlocatie en ga direct daarna naar huis. 
  



 

PROTOCOL HERSTART HOCKEYACTIVITEITEN 
 

• Er is altijd een Corona-coördinator aanwezig. Daarnaast zal er ook altijd 
iemand controleren of iedereen zich op de training aan de 
voorzorgsmaatregelen houdt. 
  

• Als er kinderen (of ouders van kinderen) of trainers zijn die zich niet 
senang voelen bij het herstarten van de trainingen, staat het eenieder 
uiteraard vrij om thuis te blijven. 

 
• Buiten je eigen trainingstijden om mag je niet op de club zijn! 

 
• Kom zoveel mogelijk alleen op de fiets, of laat je afzetten & ophalen. 

Ouders mogen niet op de club blijven! 
 

• Volg de aangegeven looproutes op Cartouche, zodat we de 1,5-meter 
sportsamenleving kunnen handhaven. 
 

• Trainers (vanaf 13 jaar) moeten onderling 1,5 meter afstand houden als 
ze samen training geven. 
 

• De trainers dragen altijd handschoentjes tijdens het training geven. 
Deze worden elke dag op de club uitgedeeld! Spelers raken het materiaal 
alleen aan met hun stick.  
 

• Alle juniorenteams kunnen weer gaan trainen met ingang van maandag 
4 mei volgens een aangepast trainingsschema. Dit schema zal z.s.m. 
gedeeld worden. 

 
• De Jongste Jeugd-teams pakken de reguliere frequentie weer op, dus 2x 

voor de E6- en E8-tallen en 1x voor de Smurfen & Benjamini’s. 
 

• De LG-hockeyers kunnen op zondag weer trainen. De persoonlijke 
begeleiders van LG-spelers mogen mee het terrein op. Voor de keepers 
zullen er vanuit GoalieWorks drie trainingen op de woensdagen in Mei 
georganiseerd worden. 

 
• Er is altijd iemand aanwezig die toegang kan verlenen tot de EHBO-

verbanddoos en de AED. 
 



 

ROUTES OP DE CLUB 
 

• Ouders die hun kind komen brengen, mogen niet mee het terrein op. 
Graag dus afzetten bij ingang Overdam of ingang Veurselaan, afhankelijk 
van het veld waar je kind traint.  

 
• Alle looproutes staan duidelijk op de club aangegeven met borden. Volg 

deze paden bij zowel aankomst en vertrek. Zie plattegrond hieronder. 
 

• Als je op veld 3 en 4 traint, kom je binnen en verlaat je de club via de 
parkeerplaats bij Overdam. Als je op veld 1, 2 of 5 traint kom je binnen 
en verlaat je de club via de Veurselaan. 

 

 
 



 

HOE GAAN WE WEER HOCKEYEN? 
 
JONGSTE JEUGD & D-LIJN (JEUGD t/m 12 JAAR) 
 
We gaan weer trainingen voor jullie organiseren! De trainingen starten met 
ingang van maandag 4 mei met een aangepast trainingsschema. Dit schema 
wordt z.s.m. gedeeld met jullie. De aanpassingen voor de Jongste Jeugd zullen 
minimaal zijn. De trainingen gaan door t/m vrijdag 3 juli.  
 
De trainingen voor de Jongste Jeugd blijven in dezelfde organisatievorm 
gegeven worden. Er zal 1 coördinator per veld zijn die de tijd en de RIVM-
richtlijnen bewaakt.  
 
Voor de D-lijn kan ook een reguliere training, zoals we hem kennen, 
georganiseerd worden. In het trainingsschema is rekening gehouden met twee 
teams per veld voor deze lijn. Hierdoor vervalt de Spelen & Bewegen training in 
deze periode, net als de combi-training van D1/D2/D3 en daarvoor in de plaats 
is een reguliere teamtraining gekomen.  
 
Onderlinge wedstrijden op de zaterdag 
Jullie mogen ook weer onderlinge wedstrijdjes spelen, wat toch het allerleukste 
blijft om te doen. En van deze mogelijkheid willen we uiteraard graag gebruik 
maken. We vragen hierin wel nog even jullie geduld, aangezien dit allemaal nog 
georganiseerd moet gaan worden. Houd er dus rekening mee dat dit nog niet 
direct aan het begin van Mei zal plaatsvinden. 
 
AANDACHTSPUNTEN 
Voor deze groep gelden onderstaande voorzorgsmaatregelen, naast de 
algemene veiligheid- en hygiëneregels: 

 
1. Ouders zetten hun kind af bij de parkeerplaats en halen ze daar weer op, 

of kom zoveel mogelijk alleen op de fiets 
 

2. Zorg ervoor dat je maximaal 10 min. voor aanvangstijd van je training 
omgekleed aanwezig bent en direct na de training weer naar huis gaat 
(douchen op de club kan niet). 
 

3. Trainers houden zich onderling aan de 1,5 meter afstand 
 

4. Neem je eigen bidon mee die al gevuld is! 



 

 
5. Het is strikt verboden om uit het watertap-punt te drinken (je bidon 

vullen mag wel) 
 

6. De dug-outs mogen niet gebruikt worden, dus leg je spullen achter het 
hek 
 

7. Neem zelf een donker of een licht t-shirt mee, aangezien er geen hesjes 
gebruikt gaan worden.  
 

8. Raak alleen je eigen spullen aan (stick & bidon), en kom dus niet aan het 
trainingsmateriaal 
 

9. Je mag alleen keepen als je eigen keepersspullen hebt. Als je dit niet 
hebt, mag je mee gaan hockeyen, maar dus niet keepen. 

 
C-, B-, & A-LIJN (JEUGD VAN 13 T/M 18 JAAR) 
 
Ook voor jullie worden er weer trainingen georganiseerd! De trainingen starten 
met ingang van maandag 4 mei met een aangepast trainingsschema. Dit 
schema zal z.s.m. met jullie gedeeld worden. De trainingen gaan door t/m 
vrijdag 3 juli.  
 
Elk team gaat trainen op een heel veld en elke training duurt 75 minuten. Dit is 
de beste optie om iedereen zoveel mogelijk te laten trainen en met plezier 
weer samen op het veld te staan. De Technische Staf zal duidelijke instructie 
geven aan de trainers over hoe een 1,5-meter-training qua organisatie & 
inhoud eruit moet komen te zien. Hiervoor komt beeld- en instructiemateriaal 
beschikbaar op korte termijn. 
 
Om in kleine groepjes training te kunnen geven, vragen wij elk team om één 
ouder aan te wijzen die komt assisteren bij de training. De taken van de ouder 
zijn vooral het begeleiden van een oefening en het bewaken van de 
inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Dit laatste is vooral nodig bij de 
jongere, onervaren trainers. Het verzoek is om steeds dezelfde ouder hiervoor 
aan te wijzen, zodat er continuïteit opgebouwd kan worden. De manager van 
het team zal dit organiseren en doorgeven bij jair@hc-cartouche.nl 
 
 
 



 

AANDACHTSPUNTEN 
Voor deze groep gelden onderstaande voorzorgsmaatregelen. 

 
1. Kom zoveel mogelijk alléén op de fiets 

 
2. Zorg ervoor dat je maximaal 10 min. voor aanvangstijd van je training 

omgekleed aanwezig bent en direct na de training weer naar huis gaat 
(douchen op de club kan niet). 
 

3. Trainers houden zich onderling aan de 1,5 meter afstand 
 

4. Neem je eigen bidon mee die al gevuld is! 
 

5. Het is strikt verboden om uit het watertap-punt te drinken (je bidon 
vullen mag wel) 
 

6. De dug-outs mogen niet gebruikt worden, dus leg je spullen achter het 
hek 
 

7. Neem zelf een donker of een licht t-shirt mee, aangezien er geen hesjes 
gebruikt gaan worden.  
 

8. Raak alleen je eigen spullen aan (stick & bidon), en kom dus niet aan het 
trainingsmateriaal 
 

9. Je mag alleen keepen als je eigen keepersspullen hebt. Als je dit niet 
hebt, mag je mee gaan hockeyen, maar dus niet keepen. 
 

10. Houd je aan de getapete 1,5 meter markers op de grond op het complex 
 
11. Houd voldoende afstand bij het opruimen van het materiaal na een 

training 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WAT MOETEN JULLIE NOG MEER WETEN? 
 
De trainingen zullen gegeven worden volgens een aangepast trainingsschema, 
waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de originele trainingsdagen 
en tijden. We vragen om jullie medewerking en begrip voor wijzigingen hierin.  
 
De trainingen gaan volgens dit schema door t/m vrijdag 3 juli. Als de 
maatregelen versoepeld worden na 20 mei (voor kinderen van 13 t/m 18 jaar), 
zullen we weer gaan onderzoeken hoe we hierop inspelen.  


