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CORONA INFORMATIE

Beste tegenstanders van Voordaan,

Gelukkig kunnen we weer hockeyen. En jullie zijn van harte welkom. 
Wel hebben we op Voordaan dit seizoen een aantal beperkingen ingevoerd in verband met covid-19. We gaan uit van 
eigen verantwoordelijkheid en we rekenen op jullie medewerking.

Aankomst:
• Kom met zo min mogelijk auto’s. Er is een beperkte parkeercapaciteit op Voordaan. Parkeer op de aangewezen plekken.
• De KNHB adviseert inzittenden vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen in de auto.
• Rijders kunnen naar de wedstrijd kijken, extra toeschouwers kunnen we helaas niet ontvangen. 
• Kom niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd naar Voordaan. 
• Meld je bij de wedstrijdtafel op de parkeerplaatsen om je te registreren.

Registratie:
• We vragen aan alle rijders, managers en coaches om je aanwezigheid te melden en een gezond-

heidsverklaring in te vullen. Dat kan via de QR-code hiernaast of op de borden die op het terrein 
staan. Spelers hoeven dat niet te doen. 

Looproutes:
• Volg de looproutes.
• We vragen jullie direct naar het veld te gaan waar je speelt. Na afloop van de wedstrijd kun je terecht op het terras bij het 

clubhuis (niet in het clubhuis).

Clubhuis:
• Het clubhuis en de bar zijn beperkt open.
• De kleedkamers zijn dicht, douches kunnen niet worden gebruikt. De toiletten zijn wel open.
• Er is in het clubhuis geen ruimte voor teambesprekingen of teamlunches. 
• Na de wedstrijd is er gelegenheid voor een drankje op de aan jouw team aangewezen teamtafel op het terras.
• Op het terras mag je alleen zitten. 
• Volg altijd instructies van het barpersoneel op.

Op het veld:
• De 1,5 meter-regel geldt ook in de dug-out voor iedereen boven de 18 jaar. 
• Handen geven kan natuurlijk niet; wij vinden bijvoorbeeld “stickie tikkie” een sportieve manier om elkaar te begroeten voor 

en na de wedstrijd.
• Scheidsrechters kunnen kaarten uitdelen voor het niet naleven van de coronaregels. 
• Verlaat na de wedstrijd direct het veld.

En natuurlijk gelden bij ons de basismaatregelen van het RIVM:
• Blijf bij klachten thuis en laat je testen.
• 18+: houd 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukte.
• Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog.

Houd rekening met elkaar,  zo kunnen we allemaal veilig en met plezier hockeyen!

Samen Veilig Voordaan

*Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. 
De gegevens worden automatisch na 14 dagen vernietigd.
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PARKEREN OP VOORDAAN
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