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Protocol hockey jeugd 13 t/m 18 jaar  

& senioren (18+) 

 

Beste ouders en spelers,  

Na het opstarten van de trainingen van de jongste jeugd vanaf 29 april, hervatten we binnen Pollux 

vanaf maandag 11 mei a.s. ook de trainingen voor onze leden in de leeftijdscategorie van 13 tot en 

met 18 jaar en senioren (18+), mits voor die datum binnen elk team een coronaverantwoordelijke is 

aangesteld (lees verder voor een nadere toelichting).  

 

Beide groepen mogen weer sporten onder de voorwaarde dat zij 1,5 meter afstand houden. In dit 

document leggen wij uit onder welke voorwaarden dit mogelijk is, welke afspraken wij als vereniging 

met jullie als leden willen maken, en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we zo veilig mogelijk met 

elkaar kunnen sporten.  

Boven alles geldt:  

- Als je ziek of verkouden bent, blijf je thuis.  

- Als er in je familie iemand positief is getest op corona (of als hier een vermoeden van is), blijf 

je minimaal 2 weken thuis om zeker te weten dat jij het niet hebt.  

- Niesen en hoesten doe je in je elleboog.  

- Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar!  

Het deelnemen aan de trainingen is vrijwillig. Als je niet kan of wil trainen, dan hoef je niet te komen, 

en dan heeft dit ook geen consequenties voor een eventuele teamindeling volgend seizoen.  

Wij gaan ervan uit dat ouders begrijpen dat het risico op een besmetting aanwezig is als kinderen in 

contact zijn met leeftijdsgenoten. Vanuit Pollux doen we er alles aan om de richtlijnen zo goed 

mogelijk na te komen en alle maatregelen te handhaven. Als spelers zich echter herhaaldelijk niet 

aan maatregelen houden, dan kunnen wij hieraan een consequentie verbinden.  

Om een training te laten doorgaan is een minimum aantal spelers noodzakelijk. Voor jeugdteams ligt 

dit op zeven spelers. Als je je als speler wil afmelden voor een training, doe dit dan altijd persoonlijk 

(niet in de groepsapp) bij de trainer(s) van die betreffende dag, indien mogelijk uiterlijk 1 dag van 

tevoren. Echter, in geval van bovengenoemde gezondheidsklachten mag er geen twijfel over bestaan 

dat op elk moment kan worden afgezegd.  

 

Aantal trainingen en schema  

Omdat de 1,5 meter afstand geldt, mag voor de genoemde leeftijdscategorieën (13+) maar 1 team 

tegelijk op een veld spelen. Daarnaast is het vanwege de benodigde afstand tussen de spelers ook 

onmogelijk om een partijtje te spelen. Dit betekent dat de trainingsschema’s aangepast moesten 

worden. Onze Technische Commissie (TC) heeft een aangepast trainingsschema (zie link) gemaakt, 

zodat er 1 team per veld kan trainen. Er is naar gestreefd om ieder team 2 keer in de week een uur te 

laten trainen, wat genoeg zou moeten zijn, omdat ‘het partijtje’ afvalt. Tussen de trainingen van 

https://www.vmhc-pollux.nl/files/library/corona%20trainingsschema%204.0.pdf
https://www.vmhc-pollux.nl/files/library/corona%20trainingsschema%204.0.pdf


 
 

Versie 8 mei 2020  Pagina 2 van 4 

 

verschillende teams is steeds een pauze van een kwartier ingepland om contact tussen spelers en 

teams te beperken.  

Mochten teams bezwaren hebben met de nieuwe indeling, dan kunnen zij contact opnemen met de 

TC.  

 

Opzet trainingen  

Het is voorlopig alleen toegestaan om oefeningen te doen waarbij duels worden vermeden, anders 

voldoen we niet aan de 1,5 meter afstand van elkaar. Er worden dus ook geen partijtjes gespeeld!  

Trainers letten op de volgende punten:  

- Zet oefeningen ruim op (je hebt een heel veld) of splits je training in 2 groepen.  

- Zorg dat bij de uitleg iedereen 1,5 meter afstand houdt van elkaar. 

- Zorg dat er zo min mogelijk rijtjes staan bij pionnen, en dat kinderen daar ook 1,5 meter 

afstand houden.  

Voor trainers die dit lastig vinden hebben we voorbeeldtrainingen en oefeningen.  

 

Regels rondom trainingen  

In het algemeen geldt:  

- Handen schudden is niet toegestaan, en je blijft van elkaar af.  

- Als je verkouden en/of koorts heb, blijf je thuis. 

- Houd 1,5 meter afstand van trainers en begeleiders op het terrein.  

Aankomst en vertrek:  

- Spelers nemen zo min mogelijk spullen mee. 

- Kom zoveel mogelijk alleen op de fiets. Als je toch met een anderen samen fietst, houd 1,5 

meter afstand! 

- Als je gebracht wordt, zetten je ouders je af op de parkeerplaats! Ouders blijven in de 

auto/bij de fiets wachten en gaan niet mee het terrein op. Let er tijdens het parkeren op dat 

er telkens een vak tussen auto’s open blijft.  

- Je mag niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van je training op Pollux aankomen.  

- Voordat je gaat trainen is het verplicht om je handen te wassen! Dit kan bij de oude 

bidonnenkraan aan de zijkant van het clubhuis.  

- Pas nadat je je handen hebt gewassen mag je de velden betreden. Je gaat dan direct naar het 

veld toe waar je moet trainen via de aangegeven route. Je kan niet blijven rondhangen bij de 

kranen of op het toegangspad.  

- Er staat telkens maar 1 team (elftal) op een veld of het veld is al vrij.  

- Na afloop van je training ga je direct naar huis en blijf je niet rondhangen op de hockeyclub.  

- Ouders die geen taak hebben op de vereniging (training geven of een andere taak) mogen 

niet komen kijken bij de training en moeten buiten het hek en/of in de auto wachten op hun 

kinderen als zij die komen ophalen of brengen.  
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Tijdens de training:  

- Iedere speler neemt een eigen gevulde bidon mee, er wordt niet uit elkaars bidon 

gedronken.  

- Leg de noodzakelijke spullen die je bij je hebt waar mogelijk buiten de dug-out, zodat je 

spullen niet in aanraking komen met die van anderen. 

- Je raakt alleen je eigen materiaal aan: bidon en stick (en raapt geen ballen met de handen 

op).  

- Het is verboden je neus te ledigen of te spugen op het veld.  

- Het clubhuis (het kantinegedeelte) en de kleedkamers zijn gesloten. De toiletten zijn in 

principe niet open, maar alleen te betreden na akkoord van de toezichthouder en alleen 

indien echt nodig. En dan pas slechts na het gebruik van desinfecterend materiaal wat bij 

entree in het clubhuis beschikbaar is.  

- Ballen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de stick aan. 

Bij ballen rapen speelt iedereen de bal dus terug naar het begin van de oefening. Aan het 

einde van de training zal de trainer dus ook ballen in de tas moeten doen, spelers mogen dit 

alleen met hun stick doen.  

- Trainingsmateriaal wordt verzorgd en alleen aangeraakt door de trainers. Ze gebruiken hun 

eigen materiaal, brengen dit zelf naar het terrein en bergen dit in hun kluis op.  

Na de training:  

- Blijf na de training niet hangen, maar ga direct naar huis. 

- Trainers die na hun gegeven training zelf moeten trainen mogen op het complex blijven, mits 

zij ook weer de 1,5 meter afstand houden en herkenbaar zijn als trainer.  

 

Keepers 

- Regels en afspraken met betrekking tot keepers zijn in detail uitgewerkt in het 

keepersprotocol, zie link. 

 

Trainers  

- Bij de huidige groep trainers (en ouders die training geven) wordt/is geïnventariseerd of en 

wanneer zij beschikbaar zijn om training te geven. Hiervoor geldt dat trainers zich moeten 

houden aan alle afspraken rondom de 1,5 meter (aangezien zij zelf boven de 12 jaar zijn). 

Daarnaast hebben zij de taak om ervoor te zorgen dat spelers zich hieraan houden.  

- Alle trainers kunnen zich bij klachten laten testen op het coronavirus. 

 

Toezicht 

- De beginperiode zal elke dag een bestuurslid rondlopen tijdens de trainingen met als taak om 

in de gaten te houden dat alle maatregelen worden gehandhaafd.  

https://www.vmhc-pollux.nl/files/library/protocol%20keeperstrainingen%20corona.pdf
https://www.vmhc-pollux.nl/files/library/protocol%20keeperstrainingen%20corona.pdf
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- Daarnaast zal voor elk team een coronaverantwoordelijke worden aangesteld om toezicht te 

houden op naleving van de maatregelen binnen het team. Deze coronaverantwoordelijken 

zullen zichtbaar zijn en door een bestuurslid worden geïnstrueerd.  

- De hierboven genoemde personen zijn op het moment dat zij toezicht houden gemachtigd 

om spelers aan te spreken op hun gedrag op de club en om hen bij aankomst en vertrek 

aanwijzingen te geven over de looproute.  

 

Afzeggen trainingen 

Omdat we geen gebruik maken van het clubhuis, zullen we bij onweer (of bij de kans op onweer) 

trainingen eerder afgelasten dan normaal. We kunnen spelers daar nu namelijk niet opvangen.  

 

Tot slot 

We zijn heel erg blij dat we weer aan de slag mogen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we de 

regels goed volgen, zodat we allemaal veilig kunnen blijven sporten! We vragen jullie nadrukkelijk om 

elkaar te helpen om je aan de regels te houden. Alle hulp in deze tijd stellen wij erg op prijs.  

Mocht je vragen hebben rondom de manier waarop we alles gepland hebben, dan kun je deze stellen 

aan de TC via tcpollux.ma@gmail.com.  
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