
COVID-19 maatregelen MHC Rosmalen 
 

Aanvullende regels voor eigen teams 
 
Beste hockey(st)er van MHC Rosmalen, beste ouders/managers/coaches, 
 
Hieronder tref je enkele bijzonderheden die van kracht zijn voor onze leden, naast de algemene RIVM-
richtlijnen en de regels voor bezoekers van ons complex. We zijn heel blij dat we weer kunnen 
hockeyen, laten we met z’n allen ervoor zorgdragen dat we niet opnieuw de competitie moeten 
staken! 
 
1) Houd je aan de regels voor samen rijden. Je kunt in de auto zitten met mensen uit een ander 
huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 
mondkapje te dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen. 
 
2) Informeer jezelf bij uitwedstrijden van tevoren welke maatregelen bij de andere club gelden. Elke 
accommodatie heeft zijn eigen indeling en regels. Zorg ervoor dat je voordat je op pad gaat weet waar 
je rekening mee moet houden. 
 
3) Zorg voor schoonmaakdoekjes om gelaatsmaskers schoon te maken. Zorg er zelf voor dat je 
voordat je een gelaatsmasker op doet je deze even schoon kunt maken met een eigen 
schoonmaakdoekje. Neem hiertoe altijd een pakje schoonmaakdoekjes mee naar het veld! En laat het 
aan de scheidsrechter weten. 
 
4) Neem je eigen bidon mee en gebruik deze. Of gebruik het teamkrat met specifieke nummers op de 
bidons. Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen alleen uit zijn eigen bidon drinkt. 
 
5) Neem je eigen fruit mee om te nuttigen in de pauze. Hoe leuk het ook is om samen een fruitje te 
doen, het is hygiënischer om voorlopig niet het fruit uit dezelfde bak te pakken. 
 
6) Kom/rijd zoveel mogelijk in hockeytenue naar de club (zowel thuis als uit) en douche thuis. 
Hiermee nemen we de druk op het gebruik van de clubhuizen af. 
 
7) Kom op de fiets naar de club bij thuiswedstrijden. Dit is niet alleen gezond, maar biedt onze 
tegenstanders de ruimte om met de auto te komen. 
 
8) Speel je uit? Verzamel dan op een andere plek dan bij de club. Zo zorgen we ervoor dat er 
voldoende ruimte is voor de bezoekende teams. En dat we geen verkeersopstopping krijgen op de Jos 
de Letterlaan. Zorg ervoor dat je je keepersmateriaal al tijdig hebt meegenomen! 
 
9) Ouders zijn welkom om te kijken bij (oefen)wedstrijden. Zorg er wel voor dat je je registreert bij 
binnenkomst, zodat we weten hoeveel mensen er op ons complex zijn. Voor opa’s en oma’s, tantes en 
ooms geldt dat we hopen dat er weer een tijd komt dat we meer mensen welkom kunnen heten. 
 
10) Het is ouders weer toegestaan om bij trainingen op de club te komen. Echter, ook hier geldt: 
registreer je bij binnenkomst. En bedenk je of het wel wenselijk is dat je meekijkt. Je kind vindt het 
soms fijn om zonder extra aanwijzingen te mogen oefenen. Dus als het niet nodig is, blijf dan niet 
kijken. 
 



10) Is er bij je Corona vastgesteld en ben je recent op de club geweest? Geef dit zo spoedig mogelijk 
door aan de club via het mailadres corona@mhcrosmalen.nl. Ook voor andere vragen of opmerkingen 
over het Corona-virus en hockey ben je daar aan het juiste adres. 
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