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ALGEMEEN

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken gaat voorop
• Blijf thuis bij klachten

• Pas hygiëne toe

• Houd 1,5 meter afstand tot anderen, behalve tijdens het sporten

• Afstand houden geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar, jongeren 13 t/m 17 jaar onderling,
personen die tot hetzelfde huishouden/gezin behoren

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen

• Blijf in elk geval thuis totdat de testuitslag bekend is

• Huisgenoot met klachten of is deze positief getest op COVID-19, blijf thuis

• Nies/hoest in je elleboog

• Geef geen handen
• Was je handen regelmatig

• In een oranje of rood aangemerkt gebied geweest? Blijf dan 10 dagen in thuisquarantaine



ALLE LOCATIES HC DELTA VENLO

• Met onmiddellijke ingang registreert iedereen van 13 jaar en ouder zich via de QR-code bij
de ingang van het complex of via de bezoekersregistratie op www.hcdeltavenlo.nl

• Registratie geldt voor spelers, trainers en begeleiding op trainings- en onderlinge

wedstrijddagen

• De bar in de clubhuizen zijn dicht (zie Horeca).

• Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een verplichting een niet-medisch mondkapje te
dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes van de clubhuizen zoals hal, gang en
toiletten. Tijdens het sporten hoeft geen mondkapje gedragen te worden.

• De toiletten en materiaalhok zijn toegankelijk.

• Volg de routing die duidelijk op de complexen is aangegeven

• Houd overal rekening met de afstandsregels



REGISTREREN

Bij een bezoek zowel op alle locaties van HC Delta Venlo is iedereen van 13 jaar en ouder
verplicht zich te registreren. Dit kan bij aankomst via de QR-code bij de entree of vooraf via
de bezoekersregistratie op www.hcdeltavenlo.nl.

• Ingevulde gegevens worden 14 dagen bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek
(conform richtlijnen overheid)

• Er wordt zorgvuldig omgegaan met de verstrekte persoonsgegevens

• Registreren moet elke keer dat je op het complex aanwezig bent



SPORTERS
• (Jongste) jeugdteams t/m 17 jaar mogen zonder beperkingen trainen en binnen de 

vereniging onderlinge wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen.

• Jongeren en jong volwassenen t/m 26 jaar mogen in teamverband trainen en binnen de 
vereniging onderling wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen.

• Senioren mogen alleen in groepjes van maximaal vier en met anderhalve meter afstand 
trainen. Zij mogen geen onderlinge wedstrijden of competitie spelen.

• Na een training dient elk team direct het sportpark te verlaten. 

• Op het terras nablijven is niet toegestaan.

• Bij trainingen zijn alleen de trainers als begeleiding aanwezig.

• Bij onderlinge wedstrijden zijn alleen de coaches en één scheidsrechter per team als 
begeleiding aanwezig (maximum 3 personen in totaal).



• Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een verplichting een niet-medisch mondkapje te dragen 
in voor publiek toegankelijke binnenruimtes van de clubhuizen zoals hal, gang en toiletten. Tijdens 
het sporten hoeft geen mondkapje gedragen te worden. 

• Het materialenhok is alleen open om materialen af te halen (1 persoon per team).

• De toiletten zijn open en bereikbaar via de aangegeven looproute. 

• De kleedkamers en douches zijn gesloten, kom in sportkleding naar het sportpark.

• Teambesprekingen dienen in de buitenlucht op het complex georganiseerd te worden.

• Leen geen spullen van en aan anderen

• Iedereen neemt zelf een gevulde waterbidon mee 

• Bij trainingen hoeft niemand tijdens het sporten 1,5 meter afstand te houden. Voorafgaand en na 
afloop van de sportbeoefening dienen de sporters wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden

• Houd ook rekening met de afstandsregel bij de rustmomenten en in de dug-out

SPORTERS



TOESCHOUWERS EN OUDERS

• Toeschouwers en ouders bij trainingen zijn helaas niet welkom om te komen kijken. 



HORECA

• De bar in de clubhuizen zijn dicht. Incidenteel zal op locatie Vrijenbroek “to go” faciliteiten
worden aangeboden.

• Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een verplichting een niet-medisch mondkapje te
dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes van de clubhuizen zoals hal, gang en
toiletten.

• Toiletgebruik is mogelijk, let hierbij op het maximumaantal personen per ruimte,
aangegeven op de deur, en gebruik de aangegeven route.



IN GEVAL VAN BESMETTING

• Besmette spelers of spelers die verplicht worden in quarantaine te gaan, blijven thuis en
nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten

• Bij een besmetting binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en
contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team

Tijdens een wedstrijd of training verblijf je als hockeyer niet meer dan 15 minuten binnen 1,5
meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten niet als ‘overige niet nauwe
contacten’. Deze personen kunnen blijven hockeyen, maar moeten hun gezondheidssituatie
goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde
klachten optreedt. Safety first, neem je verantwoordelijkheid!

• In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als een team is getroffen door een of
meer besmettingen of personen die in quarantaine zijn gesteld

Leidt dit tot problemen, overleg dan tijdig met de wedstrijdsecretarissen over de
mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd



TOT SLOT

Vragen? Vul het contactformulier in op de site

Volg de aanwijzingen op van bestuursleden en aangewezen vrijwilligers

Samen zorgen we voor een veilige en gezonde sportomgeving. 

Dat we in ieder geval mogen blijven hockeyen is natuurlijk geweldig!


