
Training geven in coronatijd  
Aanvulling op MHC Weesp hockeyprotocol 
voor trainers 
Trainers: lees dit goed door 
 

De (jongste) jeugd mag weer gaan trainen, maar met beperkingen en een groot 
aantal veiligheidsregels (MHC Weesp hockeyprotocol). Het is zeer belangrijk 
dat iedereen - zowel ouders als kinderen - zich aan deze regels houdt en elkaar 
op een eventuele overtreding van de regels aanspreekt. Zo zorgen we er samen 
voor dat kinderen veilig kunnen trainen. 
 
Hockeyprotocol MHC Weesp 
Er is een MHC Weesp hockeyprotocol gemaakt. Dit protocol volgt de richtlijnen van 
de RIVM en de gemeente, de protocollen van de NOC-NSF en het protocol van de 
KNHB. Daarom gelden er regels en beperkingen waar iedereen zich aan moet 
houden. Lees ook dit protocol goed door voor je training gaat geven. Dit document is 
een aanvulling op het MHC Weesp hockeyprotocol voor trainers. 
 
Trainingsschema 
Woensdag 6 mei starten de trainingen voor de D, E, F -jeugd en Benjamins. De A, B 
en C -jeugd starten in de week van 11 mei. Voor deze groep gelden strengere regels, 
omdat zij 1,5 meter afstand moeten houden. Het voorlopige trainingsschema is te 
vinden op de website. Het trainingsschema zal aangepast worden als richtlijnen 
vanuit  RIVM, de gemeente of de KNHB wijzigen. We vertrouwen op ieders begrip 
hiervoor. 
 
 
Algemeen 

• Ga voor de training thuis naar de WC en was grondig je handen met water en 
zeep, minimaal 20 seconden. 

• Trainers dragen een hesje voor herkenbaar. 

• Spelers mogen geen gebruik maken van het clubhuis. 

• Voor de trainers geldt dat zij de toiletten bij de hoofdingang mogen gebruiken. 
Hier staan ook: EHBO materiaal (ijs in vriesvak) en schoonmaakmiddelen voor 
materialen. 

• Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen de spelers gebruik maken van de wc 
in het clubhuis (bij de hoofdingang). 

• Er worden geen hesjes gebruikt. De spelers hebben zelf een wit en 
donkerblauw shirt mee.  

• Neem een gevulde bidon mee naar de training. De waterkranen op de club 
worden niet gebruikt. 

• Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 
wanneer dat niet gebeurt. Kinderen en ouders die de regels overtreden 
moeten aangesproken worden op hun ongewenst gedrag. Indien dit gedrag 
ontoelaatbaar is, kan je de speler van het terrein sturen. 

 
 
  



Aankomst en vertrek 

• Je mag alleen via het hek bij de hoofdingang het hockeyterrein op. De ingang 
bij de kleedkamers mag niet gebruikt worden. 

• AUTO: parkeer je auto op de parkeerplaats en gebruik alleen de hoofdingang 
om het terrein te betreden. 

• FIETS: zet je fiets in het vak van het veld waar je training geeft. Ieder 
trainingsveld (veld 1A, 1B, 2A en 2B) heeft een eigen parkeervak voor fietsen 
(zie plattegrond in het MHC Weesp hockeyprotocol). 

• Op het terrein staat bewegwijzering en er zijn vrijwilligers (corona begeleiders) 
om de stroom kinderen en trainers in goede banen te leiden. 

• Verlaat na je (laatste) training zo snel mogelijk het terrein; blijf niet hangen 

• Fietsers verlaten het terrein via de uitgang, dat is tussen veld 1 en 2. 
 

Training 

• Trainers van 12 jaar of jonger: je hoeft geen 1,5 meter afstand te houden, 
maar probeer dit wel zoveel mogelijk te doen. 

• Trainers ouder dan 12 jaar: hou de 1,5 meter afstand in acht. 

• ABC-jeugd: Er mogen maximaal 18 kinderen per veld staan. Hier is in het 
schema rekening mee gehouden. Laat geen spelers van andere teams toe tot 
het veld. 

• Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen, zodat je 
gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken speelveld het 
veld op gaan. 

• A/B/C Jeugd: Er wordt geen gebruik gemaakt van de dug-outs, behalve door 
de trainer en de keeper. 

• Maak voor de training de (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name 
voor de ABC-jeugd. 

• Wijs spelers ook op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en 
na de training en laat spelers geen handen schudden. 

• Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals hun stick en een bidon. 

• Alleen trainers en corona toezichters mogen aan de materialen komen. 

• Gebruik als trainer alleen je eigen stick om oefeningen voor te doen. 

• Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het 
veld. 

• Ballen worden alleen door trainer met handen aangeraakt, maar zo min 
mogelijk! (gebruik hiervoor een plastic handschoen) 

• Ballen worden verzameld in de grote tas en door de trainer in de kar gezet. 

• Ook ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pionnen worden tijdens de 
training alleen door de trainer aangeraakt. 

• Keepers maken alleen gebruik van de eigen keepersspullen en nemen hun 
spullen mee naar huis. Teams zonder vaste keeper, trainen dus zonder 
keeper.  

• Kinderen van 12 jaar of jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Zij 
kunnen dus ook partijvormen doen. Zorg ervoor dat de kinderen niet onnodig 
aan elkaar zitten (klieren). 

• Kinderen ouder dan 12 jaar moeten de 1,5 meter afstand regel aanhouden. 

Normale partijvormen zijn niet mogelijk. KNHB heeft wel een flyer met 

Hockey7 partij met afstand (bijlage). Hockeyoefeningen worden door Daniël 

geïnstrueerd. 



Blessure 

• Als een speler geblesseerd raakt, beoordeel je de situatie vanaf 1,5 meter 
afstand.  

• Laat de speler zelf herstellen.  

• Is de blessure ernstig. Schakel de corona toezichter in. Die begeleid de speler 
op veilige afstand naar de EHBO plek.  

• Is behandeling nodig, dan mag de corona toezichter en/of de trainer de 1,5 
meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten 
komen en was na afloop direct je handen wassen.  

• Mocht de blessure zeer ernstig zijn dan schakelt de corona toezichter de 
ouders/verzorgers in of eventuele hulpdiensten. 

 
Algemene veiligheid- en hygiëneregels 

• 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 binnen het gezin 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 coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon 
nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven 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. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Schud geen handen. 


