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CORONA INFORMATIE

Beste Voordaner,

Gelukkig kunnen we weer hockeyen. We hebben dit seizoen wel een aantal beperkingen ingevoerd in verband met  
covid-19. Die zijn niet allemaal even leuk, maar het is nodig. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid en we rekenen 
op jullie medewerking. De maatregelen kunnen de komende tijd ook nog veranderen, bijvoorbeeld als het virus weer 
oplaait. Houd de site dus goed in de gaten.

Aankomst:
• Training en thuiswedstrijden: kom op de fiets en parkeer hem bij het veld waar je moet zijn.
• Bij trainingen mag je maximaal 15 minuten van tevoren aanwezig zijn.
• Bij thuiswedstrijden mag je maximaal 30 minuten voor je wedstrijd begint op het complex aanwezig zijn.
• Sla het clubhuis over vóór de wedstrijd en training. Na afloop kun je daar pas terecht. 
• We hebben weer looproutes gemaakt.  Volg die alsjeblieft.

Toeschouwers:
• We willen voorkomen dat het té druk wordt op Voordaan. We raden het af om zaterdag de wedstrijden van de jeugd en 

zondag de wedstrijden van de senioren te bezoeken.
• Aan de tegenstanders vragen we ook om niet met extra toeschouwers te komen.  Alleen de rijders zijn welkom.

Clubhuis:
• Het clubhuis en de bar zijn beperkt open.
• De kleedkamers zijn dicht, douches kunnen niet worden gebruikt. De toiletten zijn wel open.
• De ruimtes boven zijn voor iedereen gesloten.
• Na de wedstrijd zijn er op het terras voor het clubhuis teamtafels beschikbaar voor een drankje.
• Het terras is alleen beschikbaar voor spelers en coaches. Je mag niet staan, alleen zitten.
• Er is in het clubhuis geen ruimte voor teambesprekingen of teamlunches. 
• Volg altijd de 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. 
• Gebruik je eigen materialen. Reinig maskers voor en na de wedstrijd, en tijdens de rust. 
• Handen geven kan natuurlijk niet; wij vinden bijvoorbeeld “stickie tikkie” een sportieve manier om elkaar te begroeten voor 

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

En natuurlijk gelden 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!
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