
COVID-19 - taken van de 
assistentie-ouder (tot en met U12) 
 
 

● Je engageert je bijvoorkeur voor een vaste training gedurende de volledige           

periode (25 mei tot en met 26 juni). Je komt 20 min voor de start van de training                  

toe en vertrekt onmiddellijk wanneer de kinderen van je ploeg naar huis zijn             

vertrokken. Je brengt geen andere gezinsleden, vrienden, … mee dan je kind dat             

op dat moment training heeft. 

● Er is 1 assistentie-ouder per ploeg van 6 spelers nodig. Je bent duidelijk             

herkenbaar. Breng je persoonlijk fluohesje mee. 

● Je brengt je eigen alcoholgel, mondmasker en handschoenen mee. Heb je dit            

niet, dan wordt dit door de club voorzien. 

● Je verwittigt op voorhand de ouders van de ploegleden dat jij de assistentie-ouder             

bent tijdens de training. 

● Je waarschuwt ouders als hun kind koorts en/of benauwdheidsklachten vertoont          

en vraagt hen om het kind onmiddellijk op te komen halen. Contactgegevens kan             

je bekomen bij de hoofd- of terreinverantwoordelijke. 

● Je draagt je eigen mondmasker (en handschoenen), te gebruiken wanneer social           

distancing (1,5m) niet kan nageleefd worden (bv bij blessure of hulp bij het             

ontsmetten van handen of hulp bij toiletgebruik).  

● Je bent verantwoordelijk voor het opwachten van de jonge spelers aan de ‘kiss &              

ride’ zone en deze naar het veld te vergezellen. 

● Je bent verantwoordelijk voor het ontsmetten van de handen van de spelers van 

je  ploeg met alcoholgel aan de ingang van het veld bij de start van de training. De 

spelers brengen hun eigen alcoholgel mee maar ook de club voorziet het nodige 

materiaal. 

● Je geeft instructies aan de spelers van je ploeg om hun hockeyspullen aan de 

zijlijn van het veld achter te laten op 5m van elkaar. Deze plaatsen zijn duidelijk 

aangegeven. 

● Je geeft duidelijke richtlijnen over hygiëne, social distancing (1,5m) en actieve 

distancing (5m tijdens de training op het veld) aan je ploeg.  

● Je vergezelt je ploeg naar hun trainer en gaat aan de zijlijn staan. 
● Je vergezelt kinderen van je ploeg, indien deze tijdens de training naar het toilet 

moeten. Je ontsmet toilet, wasbak en deurklink na elk toiletgebruik.  

● Je geeft instructies aan de kinderen van je ploeg om na de training hun 

hockeyspullen terug op te pikken en verlaat samen met je ploeg rustig het veld. 
● Je bent verantwoordelijk voor het ontsmetten van de handen van de spelers van 

je ploeg met alcoholgel aan de uitgang van het veld bij  het einde van de 

trainingssessie en brengt de spelers van je ploeg terug naar de ‘kiss & ride’ zone. 

 


