
COVID-19 richtlijnen voor 
ouders/begeleiders 
 

● Schrijf je kind in voor de trainingen. Niet ingeschreven = niet trainen! 

 

● Laat je kind maximum 10 minuten vóór het begin van de training naar de club 

komen en zorg ervoor dat hij/zij meteen na de training weer naar huis vertrekt. 

 

● Carpooling wordt ten stelligste afgeraden. Laat je kind indien mogelijk op eigen 

kracht (fiets, te voet, …) naar de club komen. 

 

● Breng je je kind, zet hem/haar dan af aan de ‘kiss & ride’ zone en brief je kind over                   

de hygiënemaatregelen, social distancing (1,5m) en actieve distancing (5m tijdens de           

training op het veld). Blijf niet op de parking staan, deze dient enkel om je kind te                 

brengen en te halen. 

 

● Ouders/begeleiders zijn NIET TOEGELATEN in het clubhuis, op het terras, in de            

dugouts of langs de zijlijn.  

 

● Zorg ervoor dat je tijdens de training bereikbaar blijft. 

 

● Zorg ervoor dat je kind alle benodigde hockeyspullen bij heeft: hockeystick, 

schoenen, scheenbeschermers, handschoen, bitje, gevulde drinkbus. Je kind komt in 

trainingskleding naar de club. Omkleden op de club is onmogelijk. Niet in orde? Dan 

word je verwittigd en moet je je kind onmiddellijk weer komen ophalen.  

 

● Zorg ervoor dat je kind voor de training thuis naar toilet gaat. Het clubhuis is in 

principe gesloten, tenzij voor noodgevallen. 

 

● Er wordt aangeraden om voor en na de trainingen mondmaskers te gebruiken. 

 

● Geef je kind alcoholgel mee om bij het begin en op het einde van de training 

zijn/haar handen te ontsmetten. De club zal daarnaast ook alcoholgel ter 

beschikking stellen. 

 

● Geef je kind papieren zakdoeken mee (om de neus te snuiten indien nodig). 

 

● Houd je kind thuis als hij/zij één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid,             

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts – zelfs in de lichtste vorm! 

 

● Houd je kind thuis als iemand bij je thuis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 



 

● Houd je kind thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op COVID-19. 

Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 
 

● Voor spelers tot U12 vragen we hulp van ouders. De richtlijnen voor 

assistentie-ouders vind je hier. 

 

● Zijn er onvoldoende assistentie-ouders of houden spelers en/of ouders zich niet aan 

de richtlijnen, dan zullen de trainingen met onmiddellijke ingang worden stopgezet. 

Er zal streng toegekeken worden op de naleving van de hygiënemaatregelen en de 

social en actieve distancing zowel van spelers als van ouders. 

 

 

 
 

PLAY IT SAFE! 


