
 

 

Algemeen Corona protocol Verantwoord sporten bij OMHC per 1 juli  

o.b.v. advies van het NOC*NCSF.  

 

Algemene Maatregelen  

Als hoofdregel geldt: Heb je klachten? Blijf thuis en laat je z.s.m. testen!  

Voordat je op het terrein van OMHC komt moet je tevens deze 4 vragen met ‘NEE’ kunnen 

beantwoorden: 

1. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

2. Heb je zelf het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

3. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact 

met hem/haar gehad terwijl hij/zij klachten had? 

4. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het coronavirus is 

vastgesteld? 

Heb je een van deze vragen met ‘JA’ beantwoord? Dan verzoeken wij je om NIET naar OMHC te 

komen. Spelers/toeschouwers kunnen geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van) 

klachten, zoals verkoudheid, niezen, hoesten en keelpijn. 

Overige algemene regels 

• 18 jaar en ouder? Houd 1,5 meter afstand op het complex, clubhuis en de terrassen. 

• Was regelmatig je handen (20 seconden). Wij adviseren om desinfecterende hand-gel mee te 

nemen.  

• Houd de looproutes op het terrein aan. 

• Vermijd bal-hand contact en gebruik alleen je eigen materiaal.  

  



 

 

Regels op en om het clubhuis 

• De terrassen en het clubhuis van OMHC zijn weer open. Iedereen van 18 jaar en ouder moet 

op het terras (terras veld 1 en terras veld 2) en in het clubhuis 1,5 meter afstand houden 

• Ook de wc’s  (1e verdieping) zijn weer open. Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd 

naar binnen. Wacht in de hal op je beurt. Na wc bezoek moet je het toilet en de wc bril 

grondig reinigen. 

• De kleedkamers en douches blijven gesloten. 

• De bar is open en hier kun je tevens terecht voor EHBO. 

• De keeperslockers zijn weer open. Hier mag maximaal 1 persoon tegelijkertijd naar binnen. 

Kom alleen naar de keeperslockers voor het ophalen/terugbrengen van je keeperstas. Het is 

niet toegestaan om eigen trainingsmaterialen te gebruiken en/of uit de lockers te halen. 

• De dug-outs zijn weer open. Ook hier geldt weer de 1,5 meter afstand regel wanneer je 18 

jaar of ouder bent. 

• Iedereen op de terrassen en in het clubhuis moet aan een tafel zitten. Er mogen binnen 1,5 

meter maximaal 2 mensen bij elkaar zitten. 

Wedstrijden  

Vanaf 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan. Bij het spelen van 

wedstrijden e.d. is het niet nodig om 1,5 meter afstand te bewaren. Voorafgaand en na afloop houd 

je wel afstand van elkaar wanneer je 18 jaar of ouder bent (zie overige regels in dit document). 

Voor aanvang van het reguliere seizoen stuurt OMHC dit protocol naar alle verenigingen.  

Bij een thuis (oefen)wedstrijd tegen een andere club, stuurt de teammanager voorafgaand aan de 

wedstrijd dit OMHC protocol naar de tegenstander.  

  



 

 

Regels voor Jongste Jeugd en Junioren 

• Wellicht ten overvloede, maar voor de Jongste Jeugd en Junioren is het dus NIET verplicht 

om 1,5 meter afstand van elkaar te houden tijdens trainingen/wedstrijden. 

• Leden van 13 tot 18 jaar houden WEL afstand (1.5 meter) tot iedereen van 18 jaar en ouder ( 

18+ trainers, ouders/verzorgers en andere toeschouwers).  

• Kom op tijd voor de training en loop direct naar/van het  veld. 

• Denk aan hygiëne: ga zoveel mogelijk thuis naar de wc, drink niet uit elkaars bidon, vermijd 

bal-hand contact en gebruik alleen je eigen spullen.  

• De trainer is verantwoordelijk voor het klaarleggen en desinfecteren van het materiaal. 

• Gebruik van hesjes is niet toegestaan; neem een thuis- en uit-shirt mee tijdens de trainingen.   

 

Regels voor Senioren  

• Voor senioren is het NIET meer verplicht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden tijdens 

de trainingen/wedstrijden.  

• Tijdens de warming-up/rust en na afloop van de trainingen/wedstrijden, houd je wel 1,5 

meter afstand van elkaar. Dit geldt dus ook voor de derde helft in het clubhuis en ook voor in 

de dug-out.  

• Kom op tijd voor je training, loop direct naar/van het veld. 

• Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het klaarleggen en desinfecteren van het materiaal 

voorafgaand aan de training/wedstrijd. Het trainingsmateriaal ligt klaar op het veld. Eigen 

materiaal is niet toegestaan (hockeystick natuurlijk wel). 

• Denk aan hygiëne: ga zoveel mogelijk thuis naar de wc, drink niet uit elkaars bidon, vermijd 

bal-hand contact en gebruik alleen je eigen spullen.  

• Gebruik van hesjes is niet toegestaan; neem een thuis- en uit-shirt mee tijdens de trainingen.  

 

Regels voor trainers en begeleiders  

• Trainers (18+) houden 1,5 meter afstand van spelers van 13 jaar en ouder. Schud geen 

handen, geef geen high fives.  

• Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers t/m 12 jaar.  

• Trainers van juniorenteams zijn verantwoordelijk voor het klaarleggen en desinfecteren van 

het materiaal. Het trainingsmateriaal ligt klaar op het veld. Eigen materiaal is niet 

toegestaan.  

• Voor trainers en begeleiders geldt: Vermijd geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen. 

• Trainers hebben het recht om bij (vermoeden van) ziekte, verkoudheid, hoesten en niezen, 

spelers naar huis te sturen.  



 

 

Regels voor ouders/verzorgers en toeschouwers  

Ouders/verzorgers, vrienden en familie zijn weer welkom langs de lijn of op het terras van OMHC! 

Ook voor hen gelden de algemene regels en de regels op en om het clubhuis. Om de 1,5 meter 

afstand op OMHC beter te kunnen waarborgen, kan er per speler voorlopig helaas maar 1 

toeschouwer mee naar OMHC. Geforceerd stemgebruik, juichen of schreeuwen is niet toegestaan. 

 

Tot slot 

Bij overtreding van de regels of wanneer het te druk is op het complex, hebben het bestuur, de 

technische commissie en het barpersoneel van OMHC het recht om mensen van het terrein weg te 

sturen. 

 

Voor vragen en noodgevallen is er altijd een corona- of trainingscoördinator aanwezig op de club. 

Voor vragen kan je terecht bij info@omhc.nl 
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