
   

 

Corona trainingsprotocol MHC Rosmalen    
 
In verband met de door de overheid aangekondigde strengere COVID-19 maatregelen heeft 
MHC Rosmalen een strikt trainingsprotocol opgesteld voor seniorenteams. Binnen MHC 
Rosmalen volgen wij in deze de adviezen en verplichtingen van de KNHB, die zijn gebaseerd 
op het NOC*NSF Sportprotocol. 
De aangegeven leeftijdsgrenzen dienen voor de hockeysport als volgt geïnterpreteerd te 
worden: alle teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 
18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van 
de eigen vereniging op de eigen club. Op hen zijn onderstaande maatregelen niet van 
toepassing. 
 
Per woensdag 14 oktober 2020, 22:00 uur geldt: 

● Voor buitensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje 
(exclusief instructeur/trainer); 

● Er mogen meerdere groepjes naast elkaar sporten als de groepjes minimaal 1,5 
meter afstand tot elkaar houden en er een duidelijke afbakening is van de 
verschillende groepjes, zoals het dragen van onderscheidende hesjes. Bij 
teamsporten voor senioren kan het hele team dus trainen, verdeeld in meerdere 
groepjes van maximaal vier personen (bijvoorbeeld 4x4, 8x2 of 16x1); 

● Groepjes mogen niet mengen, niet op het veld maar ook niet op de accommodatie 
zelf; 

● Wedstrijden zijn niet toegestaan; 
● Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten; 
● De kleedkamer mag dus ook niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van 

tassen/jassen of andere materialen, dit om te voorkomen dat het in de nauwe 
gangen en ruimtes te druk wordt. 

 
Aanvullend op dit protocol heeft MHC Rosmalen de volgende voorwaarden toegevoegd: 

● Seniorenteams die wensen te trainen, moeten voorafgaand aan de trainingsweek 
een plan indienen bij de voor hen verantwoordelijke bestuurder (Frithjof de Beijer 
tc@mhcrosmalen.nl  voor D1, H1, Marc Lathouwers 
hockeyondersteuning@mhcrosmalen.nl alle voor overige seniorenteams); 

● Uit dit plan moet blijken dat een team aan alle uitgangspunten van het NOC*NSF 
Sportprotocol voldoet en op welke wijze deze uitgangspunten worden geborgd; 

● Na schriftelijke goedkeuring van het bestuur mag een team pas starten met de 
trainingsweek; 

● Indien blijkt dat een team zich niet aan de verplichte afspraken houdt - voor, tijdens 
en na een training - wordt de toestemming direct en definitief ingetrokken; 

● Teams die door een externe partij een boete opgelegd hebben gekregen, zijn 
gezamenlijk en in het uiterste geval, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
daarvan. De club betaalt in geen geval opgelegde boetes aan teams voor de 
betreffende teams. 

 
Dit protocol is een levend document dat continu op de actuele ontwikkelingen wordt 
aangepast. Check hiervoor dus regelmatig de website om te kijken of er updates zijn.  

mailto:tc@mhcrosmalen.nl
mailto:hockeyondersteuning@mhcrosmalen.nl

