Datum: 26 augustus 2020
Aan: alle leden van HC Delfshaven
Van: bestuur HC Delfshaven
Wat: Corona-maatregelen m.i.v. augustus 2020
ALGEMEEN
Zaterdag 29 augustus start het hockeyseizoen weer, te beginnen met de
jaarlijkse Teamdag voor competitieteams. Deze leden zijn hierover apart
geïnformeerd. Helaas zullen we de bestaande Corona-maatregelen grotendeels
moeten handhaven en worden voor de wedstrijden nieuwe maatregelen
ingevoerd.
Hoewel op een aantal punten versoepelingen zijn ingevoerd, is de Gemeente
Rotterdam tegelijkertijd bijzonder streng en consequent aan het handhaven.
Bij overtredingen lopen we het risico dat de club 2 weken dicht moet. Om te
voorkomen dat we in de problemen komen, is het belangrijk dat we met zijn
allen blijven letten op de belangrijkste punten:
• Zorg voor goede hygiene. Was je handen voor vertrek naar en na terugkomst
van de club
• Handhaaf de 1.5 meter
• Blijf thuis als je zelf, of een van je huisgenoten symptomen heeft en laat je
zo snel mogelijk testen
TRAININGEN
• Bij de jongste jeugdtrainingen (Funkeys, Hockeyschool en E/F teams incl.
Coolkids) doet 1 ouder coronadienst gedurende het trainingsuur (net als voor
de vakantie). Inschrijven voor deze diensten gebeurt via LISA (onder “…
meer” -> “Plan uw dienst”. Instructies voor deze coronadienst vind je hier.
• Bij de senioren en junioren A t/m D vervult de trainer het noodzakelijke
corona-toezicht (net als voor de vakantie)
• Binnen het veld hoeft de 1.5 meter niet meer aangehouden te worden,
daarbuiten wel voor iedereen van 18 jaar en ouder
• Je mag alleen komen trainen als je je in LISA hebt aangemeld. Wie dit niet
kan (ouders, sevens, trimhockey, coronadienst), dient zich te registreren
door voorafgaand aan de training te registreren via deze link of de QR-code
die bij de ingang van de club is gepubliceerd.

• Ouders zetten hun kinderen af en halen ze weer op. Na brengen en ophalen
verlaten ouders zo snel mogelijk weer het terrein. Houd tijdens het wachten
a.u.b. de 1,5 meter afstand tot andere ouders / gezinnen aan
• Kom zoveel mogelijk op de fiets. Je bent maximaal 10 minuten van te voren
aanwezig.
• Breng een donker en licht shirt mee voor oefeningen en potjes; neem ook je
eigen bidon mee
• Trainingsmaterialen worden regelmatig schoongemaakt.
• Kleedkamers zijn gesloten, behalve voor toiletgebruik; zorg dus dat je
omgekleed naar de club komt. Ga ook zoveel mogelijk al thuis naar het toilet.
• De kantine is gesloten

WEDSTRIJDEN
• Je mag alleen spelen als je bent aangemeld in LISA!
• Bezoekende teams mogen naast hun spelers maximaal 6 begeleiders (incl.
coaches en rijders) meenemen. Dit wordt aan de wedstrijdsecretarissen van
bezoekende clubs doorgegeven
• Ouders van thuisspelende teams mogen de wedstrijden bekijken, mits de 1.5
meter gehandhaafd wordt
• Alle bezoekers (dus ook ouders van spelers, bardienst) die zich niet als speler
via de LISA app hebben aangemeld dienen zich apart te registreren via deze
link of de QR-code die bij de ingang van de club is gepubliceerd.
• Na het fluitsignaal moet het veld direct verlaten worden via de uitgang aan
Neptunus-zijde. Keepers kleden zich buiten het veld om. Volgende teams
mogen het veld pas op als het veld verlaten is.
• Kleedkamers zijn gesloten, behalve voor toiletgebruik
• De kantine is wel open voor het bestellen van eten en drinken. Maar er is
helaas onvoldoende ruimte om teams in de kantine te ontvangen, ook niet bij
slecht weer. Teams en hun begeleiders / publiek moeten zowel voor als na de
wedstrijd buiten blijven. Verlaat na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk
het terrein.
• Uitspelende HCD teams:
o Beperk het aantal volwassenen zoveel mogelijk tot coach + rij-ouders.
Denk eraan dat sommige clubs een maximum aantal begeleiders
hanteren! Check dit voor vertrek.
o Bij meerdere huishoudens in 1 auto: het gebruik van mondkapjes
wordt dringend geadviseerd voor volwassenen en kinderen vanaf 13
jaar (richtlijn KNHB, Sportsupport en de Veiligheidsregio) .

LOOPROUTES

TOT SLOT
Het is in ons aller belang is dat we ons hieraan houden en elkaar er
ook op blijven wijzen om te voorkomen dat de club gesloten wordt.
Zodra er wijzigingen optreden in de vereisten zullen we dit natuurlijk
communiceren.

