Beste leden en bezoekers,
Zoals bekend zijn er recent nieuwe/aangescherpte maatregelen afgekondigd in de strijd tegen
COVID-19. Deze nieuwe maatregelen hebben consequenties voor iedere vereniging en dus
ook voor hockeyclub Voorne.
Verzoek is aan iedereen om deze goed door te nemen. We zetten ze op een rijtje.
De richtlijnen van het RIVM en de KNHB en de noodverordening van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn leidend:
•
•
•
•
•

heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
Indien iemand in het gezin positief is getest op het corona-virus: blijf thuis;
ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen. Op het veld is dat niet
nodig, maar buiten de lijnen wel.
Was vaak uw handen;
Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren,
is niet toegestaan.

Iedereen van 18 jaar en ouder die het terrein betreedt moet een gezondheidscheck doen
en zich registreren.
NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden besloten dat alle bezoekers van
sportverenigingen die 18 jaar en ouder zijn, zich moeten registreren en een gezondheidscheck
moeten doen, voordat zij het terrein van de club betreden. HC Voorne zal dit met ingang van
dinsdag 1 september ook invoeren.
Hoe werkt het:
1. Bij het hek van het complex en de ingangen van het clubhuis hangt een vragenlijst met
een QR code. (of ga naar hcvoorne.nl/registratie)
2. Wanneer je één of meerdere vragen met JA beantwoord, vragen we je naar huis te gaan.
3. Wanneer je alle vragen met NEE kunt beantwoorden, scan je met je smartphone de QR
code. De app voor het scannen van QR codes is gratis verkrijgbaar in de appstore of
Google Play.
4. Er verschijnt een formulier waarin je wordt gevraagd je gegevens in te vullen. Dit kost
een minuutje van je tijd.
5. Na registratie krijg je een mail met bevestiging. Bewaar die goed, want er kan naar
gevraagd worden. Mogelijk komt die bevestiging in je spam folder, controleer dat.

Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dus ouders, trainers, coaches, bestuurders,
commissieleden, supporters, vrijwilligers en spelers. Bij ieder bezoek. Geen telefoon bij je?
Vraag iemand in de buurt of hij/zij jou kan registreren met zijn/haar telefoon. In het uiterste
geval is er bij de (wedstrijd)tafel in de tent een papieren registratieformulier beschikbaar
waarop je je gegevens kunt invullen.
Wij rekenen op jullie begrip en medewerking!
Wij doen er alles aan om jouw privacy te
waarborgen en gaan zorgvuldig om met je
persoonsgegevens. Wij hebben voor verwerking
van deze gegevens een overeenkomst met LISA
Hockey B.V Je gegevens worden 14 dagen
bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek
door de GGD (conform de richtlijnen van de
overheid).

Wedstrijdtafel
Om alles in goede banen te leiden en met name bezoekers van andere verenigingen goed te
kunnen informeren, zal er bij de ingang van de tent een wedstrijdtafel staan. Hier zal naast
informatie over wie op welk veld moet zijn, ook een coronaverantwoordelijke uitleg geven
over de regels op het complex, de looprichtingen en de verplichting tot registratie.
Looproutes
Om de 1,5 meter-regel en 'druk verkeer' te kunnen reguleren, zijn in en om het clubhuis
looproutes aangegeven. Let hierop en volg deze.
Het clubhuis zal alleen toegankelijk zijn via de tent. (uitgang via de zijdeur). De reguliere
hoofdingang wordt uitgang voor het clubhuis en de toegang tot de toiletten.
Op de tribune en langs de lijn
Ook op de tribune en langs de velden gelden de algemene afstandsregels. Personen die tot één
huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden en
mogen naast elkaar op de tribune zitten en naast elkaar staan langs de lijn.
Voor alle anderen geldt 1,5 meter afstand op de tribune en langs de lijn.
Ook in de dug-outs moet vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand worden gehouden. Er zullen daarom
tussen de dug-outs extra banken worden gezet voor de senioren. Verzoek is om deze banken
bij de eerste wedstrijd door het team op te halen uit de container onder de tribune
(sproeicontainer) en deze na de laatste wedstrijd weer op te bergen in dezelfde container.
Uitzonderingen
- Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot
anderen;
- Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter
afstand te houden.

Er mogen buiten maximaal 250 toeschouwers per veld zijn.
Om de toeschouwers per veld te scheiden, dient publiek voor veld 2 aan de zuidzijde van dit
veld te staan (dit is tussen veld 2 en 3) en publiek voor veld 3 aan de zuidzijde van dat veld
(dit is de zijde van de geluidswal). Publiek voor veld 1 dient aan de tribune-zijde plaats te
nemen en rond het veld te lopen om de tribune weer te verlaten.
Arbitrage
Indien scheidsrechters geen eigen fluitje hebben, kunnen ze er één gebruiken van de club.
Deze fluitjes mogen éénmaal worden gebruikt totdat deze weer gedesinfecteerd zijn. Hiervoor
staat een emmer met desinfecterend middel op de (wedstrijd)tafel in de tent.
Bezoek kantine en/of terras
• Een ieder dient gebruik te maken van een zitplaats in de kantine of op het terras. Het is
niet toegestaan om tafels en/of stoelen bij elkaar te plaatsen.
• Betaal waar mogelijk contactloos.
Om drukte in het clubhuis te vermijden, zal de buitenbar in het weekend open zijn. De
zitplaatsen in het clubhuis zijn zo veel mogelijk voorbehouden aan spelers die net een
wedstrijd hebben gespeeld.
Hoe gaan we om met strafcornermaskers?
Ons advies is om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk masker te gebruiken. Is dit niet
mogelijk, plaats dan achter het doel desinfecterende alcoholspray of doekjes waarmee de
materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de
wisselspelers of coaches. Spreek dit vooraf af. Tijdens oefenwedstrijden is het
vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen. Desinfecterende doekjes
kunnen bij de wedstrijdtafel worden afgehaald.
Zoals in de laatste Hockeypraet
aangegeven, kunnen goede
strafcornermaskers tegen gereduceerd
tarief (-20%) besteld worden via
onze vereniging. Wil je hier gebruik
van maken, mail dan naar
materialen@hcvoorne.nl

Personen die terugkeren van bezoek aan een gebied dat als “oranje” is gekenmerkt
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand
die terugkeert uit, of woonachtig is in, een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10
dagen in quarantaine te gaan na datum van thuiskomst. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel
sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied.

Kom je uit een oranje gebied en ben je 13 jaar of ouder dan ben je tot 10 dagen na thuiskomst
niet welkom op ons complex (zowel niet om te trainen, voor wedstrijden en als bezoeker) en
bij andere activiteiten van je team of vereniging.
Mogen we met elkaar in de auto stappen naar uitwedstrijden?
Het overheidsadvies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van
buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij
uitwedstrijden.
Kleedkamers
De kleedkamers zijn tot nader order dicht. Kom omgekleed naar de club. Douchen of
teambespreking in de kleedkamer is derhalve ook niet mogelijk. Ons complex is groot
genoeg, ieder team kan buiten een plek vinden voor de teambespreking.
Oproep tot hulp vrijwilligers
Om aan alle overheidseisen te kunnen voldoen zullen we extra vrijwilligers moeten inzetten
op speeldagen. We zij nog op zoek naar mensen die, na goede instructie, als corona
verantwoordelijke willen assisteren. Ook zoeken we (extra) vrijwilligers om de wedstrijdtafel,
bar in het clubhuis en de buitenbar te kunnen bemensen.
We hopen dat jullie je hiervoor willen aanmelden. Zo niet, dan zullen we per speeldag teams
moeten aanwijzen om deze taken onderling te gaan vervullen. Anders kan er niet gehockeyd
worden op onze club.
Tot slot
Naleven van deze regels kunnen wij (bestuur en vrijwilligers) niet alleen doen.
Spreek elkaar aan en vooral: neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan deze regels te
houden. Gebruik je gezonde verstand! Ook al schat je de kans dat er via jou besmettingen
plaatsvinden misschien "klein” in, de gevolgen kunnen zeer groot zijn. Het zou kunnen
betekenen dat we alsnog niet kunnen hockeyen dit seizoen. We moeten het met z’n allen
doen!
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot: covidteam@hcvoorne.nl
Wij wensen jullie een plezierig, veilig en sportief seizoen!
Bestuur HC Voorne
PS: Let op, afhankelijk van de ontwikkeling van het virus kunnen de maatregelen in de
komende periode nog worden aangepast! Houd de website/app en de nieuwsbrief in de gaten.
zie ook:
https://vr-rr.nl
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie
https://nocnsf.nl/sportprotocol

