
 
 

Protocol Trainingen Jeugd MHC Rosmalen - Trainers    

Inleiding  
Ten behoeve van de herstart op 6 mei 2020 is dit protocol opgesteld. Het protocol is gebaseerd 
op het sportprotocol van NOC*NSF en het hockey specifieke protocol van de KNHB: - 
https://nocnsf.nl/sportprotocol - https://www.knhb.nl/nieuws/algemeen-sportprotocol-en-
hockeyspecifiek-protocol-bekend. Trainers hebben kennis genomen van deze protocollen en 
zullen er naar handelen naast de algemene richtlijnen van het RIVM.  

Wij vragen iedereen de regels strikt na te leven, de veiligheid en gezondheid van onze leden en 
trainers staan immers voorop.  

 
Het reguliere trainingsschema is aangepast als gevolg van de maatregelen. De trainingstijden en 
velden staan vermeld op de website en in de MHC Rosmalen app. 
(https://mhcr.nl/site/Default.asp?option=960&menu=3&l=2) 

Op de naleving op de velden zullen jullie als trainers toezien. Er zijn daarnaast 7 begeleiders 
(vrijwilligers) van MHC Rosmalen bij de toegangspoort (2 poortwachters) van het sportcomplex en 
velden (1 coördinator per veld, er zijn 5 velden).  
 
De veldcoördinatoren houden toezicht en zijn aanwezig ter ondersteuning van jullie bij calamiteiten.  
 
De poortwachters verwelkomen iedereen en houden ouders en verzorgers buiten de poort. 
Er is één Corona coördinator die algemeen aanspreekpunt is en toezicht houdt dat alle protocollen 
op de club worden nageleefd. Deze Corona coördinator is herkenbaar aan zijn gele hesje. 
 

Trainers:  
- Voor de jongste jeugd staan de trainingsmaterialen klaar op het veld. Na afloop van de 

training moeten deze worden verzameld en worden deze gedesinfecteerd. Dit gebeurt door 
de club aangestelde vrijwilligers en wordt dus niet van de trainers verwacht. 

- De trainers van D-, C-, B- en A-teams gebruiken hun eigen trainingsmaterialen en halen deze 
uit het materialenhok. Let op; er mag zich slechts één persoon in het hok begeven. Wacht op 
gepaste afstand (minimaal 1,5 meter ruimte geven) buiten op je beurt. 

- De trainingen staan zoals altijd vermeld in HockeyFood (zie FAQ op de website). Hierin staan 
ook de 1,5 meter oefeningen voor C-, B- en A-teams. Bereid je training zoals altijd voor. 

- Afmeldingen van spelers gebeurt via de groepsapp. Zit je niet in deze groep, vraag dan aan 
de coach om de afmeldingen tijdig aan je door te geven. 

- Alle spelers wordt gevraagd om zowel een wit als een donker shirt mee te nemen. Hesjes zijn 
namelijk niet toegestaan. 

- De tassen mogen alleen tegen het hek geplaatst worden (niet in de dug-out). 
- Alle persoonlijke spullen, zoals trainingspakken, jassen etc., moeten worden opgeborgen in 

de tassen. 
- Alleen de trainer mag pionnen en ballen aanraken, spelers niet. 
- Houd toezicht op 1,5 meter afstand.  
- Gebruik van toiletten en douches is niet toegestaan. 

 

https://mhcr.nl/site/Default.asp?option=960&menu=3&l=2


 
 

- De urenregistratie verloopt NIET via de Vingerscan, maar via een Google formulier, zoals we 
dat ook tijdens de winterstop hebben gedaan. Hier horen jullie later meer over. 

- Stop ruim op tijd met de training, zodat er voldoende tijd is om op te ruimen. De spelers 
moeten uiterlijk op de in het trainingsschema aangegeven eindtijd het veld verlaten hebben. 

- De begeleiders hebben in bijzondere gevallen via de Corona coördinator toegang tot het 
clubhuis.  

 

 

Duur protocol Tot nader order en tot nadere instructies volgen we de protocollen van RIVM, KNHB, 
NOC*NSF en gemeente Den Bosch. De begeleider heeft kennis genomen van de regels vermeld in het 
protocol Jeugd en Ouders en ziet toe op de naleving van het daarin vermelde.  
 

 
 
-- Einde protocol --  
 
 
Opgemaakt d.d. 30 april 2020 te Rosmalen 
 


