
 

Corona protocol update MHCV 

Het MHCV-complex: 

• We vragen iedereen zich op wedstrijddagen te registreren via een QR-code. Scan deze met 

de fotofunctie van je telefoon of, als dat niet lukt, met een gratis app QR scanner. Zie de 

eerder gedeelde informatie hierover op de site. 

• Volg de aangegeven looproutes op het terrein. Zie bijlage.  

• De bar in het clubhuis is open voor het kopen van consumpties. Je kunt vanaf het terras 

bestellen en met pin betalen. Consumpties worden zoveel mogelijk buiten genuttigd. 

• In het clubhuis en op het terras wordt gezeten. Dat betekent dus niet staan. 

• Ga zoveel mogelijk thuis naar de wc. De toiletten in het clubhuis zijn wel geopend. 

• De kleedkamers zijn NIET geopend, dus omkleden en douchen is voorlopig niet mogelijk. 

 

Wedstrijden en trainingen 

Zorg dat je als spelers en coaches/managers zo kort mogelijk op het terrein aanwezig bent. Dit geldt 

zowel voor de trainingen als de wedstrijden. Dit houdt in: 

• voor de training thuis omkleden. 

• voor de wedstrijd thuis omkleden, wedstrijdbespreking buiten bij MHCV en erna wordt water 

of limonade geschonken op het terras. Dit is af te halen door coach, manager of 

afgevaardigde speler. Vanaf 18 jaar is het houden van 1,5 meter afstand daarbij verplicht.  

• Neem alleen je eigen bidon mee. Drink niet uit elkaars bidon. 

• Gebruik geen hesjes, spreek met elkaar af dat een deel van het team een bepaalde kleur shirt 

aantrekt en de overige spelers een andere afwijkende kleur. 

• Ieder team neemt desinfectant mee om de cornermaskers na afloop van de wedstrijd schoon 

te maken. Hier is het team zelf verantwoordelijk voor. Ook desinfecterende reinigingsdoekjes 

zonder chloor zijn bruikbaar. 

• Houd in de dug out ook de gewenste 1,5 meter aan indien nodig (volwassenen onderling en 

kinderen-volwassenen). 

• Juich samen als er een doelpunt gemaakt is, maar omhels elkaar niet. 

• Wij adviseren om voorlopig geen fruitbeurten in te stellen bij de wedstrijden van de jongste 

jeugd. 

• Maak na de wedstrijd de dug out en het veld zo snel mogelijk vrij voor het volgende team. Zij 

mogen het veld pas betreden als het leeg is. 

• Houd als toeschouwers 1,5 meter afstand (is ca. 2 sticklengtes) van elkaar. Aanmoedigen 

mag niet, klappen wel. 

Uit wedstrijden 



• Spelers vanaf 13 jaar: draag, bij gezamenlijk rijden, allen een mondkapje in de auto naar 

uitwedstrijden. 

• Check vooraf de site van de club waar je speelt voor informatie over de door hun getroffen 

corona maatregelen. 

Scheidsrechters 

• Gebruik je eigen scheidsrechtersfluit. 

• Bekijk op de site van de KNHB (bij FAQ) de instructies voor de arbitrage 

Algemeen 

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

• In het geval van een positieve uitslag, breng dan altijd het bestuur van MHCV op de hoogte 

via secretariaat@mhcv.nl 

• Als een speler symptomen begint te vertonen tijdens het spelen vragen we de speler te 

vertrekken. 

• Ben je 18 jaar of ouder? Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten binnen de 

witte lijnen). 

• Vermijd drukte. 

• Was regelmatig je handen met water en zeep of gebruik desinfectiemiddel. 

• Schud geen handen. 

• Help elkaar bij het naleven van deze maatregelen.  

 

We wensen jullie allemaal een heel leuk, gezond en sportief hockeyseizoen toe. Laten we samen 

zorgen voor een mooie start op onze nieuwe velden. 

 


