
 

Protocol Wedstrijden  
DHC Drienerlo 
per 01/10/2020 

Basis 
Basisregels 
Iedereen is ten allen tijden verplicht zich aan de overheidsrichtlijnen te houden. Houd je dus 
aan deze regels: 
 

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 
- Houd 1,5 meter afstand van anderen (Uitzondering tijdens het sporten) 
- Was vaak je handen 

Er zal ook desinfectiemiddel aanwezig zijn op de Toren 
- Hoest en nies in je elleboog 
- Vermijd drukte 

 
Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer 
je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt. 
 
Corona-coördinator 
Gedurende alle trainingsavonden en wedstrijddagen zal er corona-coördinator aanwezig 
zijn. Dit is iemand vanuit (oud)bestuur of (oud)CHC herkenbaar aan een geel hesje. Deze 
coördinator zal als aanspreekpunt fungeren en daarnaast ervoor zorgen dat de regels en dit 
protocol worden gehandhaafd. Op wedstrijddagen zal de corona-coördinator er tevens voor 
zorgen dat bezoekende teams op de hoogte zijn van de regels. 
 
De Toren 
De Toren is een sportkantine en met de geldende maatregelen zal deze dus gesloten zijn. 
Voor toiletten moet men naar het sportcentrum of naar TC Ludica (daar zitten de toiletten 
apart van de sportkantine). De boorhuisjes zullen nog wel open zijn, zodat al het materiaal 
gewoon bereikbaar is. In het eerste boorhuisje zullen ook de EHBO spullen en icepacks te 
vinden zijn. Vraag aan de corona-coördinator als je deze nodig hebt. 

 

  



 

Wedstrijden 

Voor de wedstrijd 
Reizen: 
Reis met een mondkapje op. Dit is verplicht in het openbaar vervoer, maar doe dit ook als je                  
met mensen in de auto zit die niet uit hetzelfde huishouden komen. 
 
Voorbespreken/omkleden:  
De kleedkamers van het sportcentrum zijn helaas gesloten. Er wordt daarom aangeraden je             
al thuis om te kleden. Voorbespreken kan dus ook niet in de kleedkamers gebeuren. Dit zal                
op het gras naast het veld waar je speelt moeten gebeuren. Ook hierbij is de eis 1,5 meter                  
afstand te houden van elkaar. Zorg ook dat er geen spullen blijven liggen op het terras, maar                 
neem alles mee het veld op.  
 
Het veld betreden:  
Het is van belang drukte op en rondom de velden te voorkomen. Teams moeten zo min 
mogelijk met elkaar in contact komen. De volgende regels gelden daarom: 
 

- Verlaat na je wedstrijd zo snel mogelijk het terrein, kleed je dus snel om en ga direct 
naar huis 

- Speel je op het multiveld. Zet dan ook je fiets neer bij het multiveld en kleed je daar 
om. 

- Neem al je spullen van het terras/de tribune mee het veld op en leg deze langs de lijn 
of in de dug-out.  

 
Het drukste moment vindt plaats als een team het veld verlaat en een ander team 
tegelijkertijd het veld betreedt. Om te voorkomen dat teams elkaar hierbij niet tegenkomen 
zullen teams het veld op een andere plek verlaten dan dat ze deze betreden hebben. 
 
Hoofdveld 
Het hoofdveld wordt verlaten bij de uitgang tussen de dug-outs. Het hoofdveld wordt 
betreden bij de ingang aan het terras. Dit mag pas als het andere team volledig van het veld 
af is. Teams op deze manier het veld laten betreden/verlaten zorgt ervoor dat zij elkaar niet 
meer zullen tegenkomen op het terras. 
 
Multiveld 
Het multiveld wordt verlaten bij de uitgangen naast de dug-outs. Het multiveld wordt 
betreden bij de ingang aan de kant van de tribunes. Dit mag pas als het andere team 
volledig van het veld af is. Teams op deze manier het veld laten betreden/verlaten zorgt 
ervoor dat zij elkaar niet meer zullen tegenkomen bij de tribunes van het multiveld. 
 
Warming-up: 
Teams kunnen op wedstrijddagen, in tegenstelling tot trainingsdagen, wel eerder komen om            
warm te lopen en in te spelen. Het gaat om een maximum van 45 minuten van tevoren. 
 
 
 



 

Toss/Handshakes: 
De Toss mag vanuit de KNHB doorgaan. Zorg hierbij wel dat er anderhalf meter afstand               
wordt genomen. De line-up kan niet doorgaan. Het advies vanuit de KNHB is dan ook om                
gewoon de teams zich te laten opstellen. 

Tijdens de wedstrijd 
Afstand houden op het veld 
Tijdens niet-spel momenten moet er zo veel mogelijk afstand gehouden worden. Dit            
betekent dat er bij het inlopen, inspelen, besprekingen en oefeningen op goal zo veel              
mogelijk afstand gehouden moet worden. Bij partijvormen en balbezit vormen hoeft dit niet.  
 
Scheidsrechters (uit het KNHB protocol):  
Het is niet aan scheidsrechters om als toezichthouder op coronaregels te fungeren. Elke             
vereniging heeft een coronafunctionaris en bestuursleden die op de vereniging          
verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. Scheidsrechters kunnen wel spelers en            
begeleiders op de regels wijzen en optreden als het niet volgen van de regels gevolgen               
heeft voor de veiligheid van anderen. Voorbeelden: 

● Als spelers niet op 1,5 meter afstand op de teambank zitten, geen afstand houden bij               
wissels etc., kan de scheidsrechter hen hierop wijzen. Er wordt geen spelstraf of             
persoonlijke straf opgelegd als het team geen gevolg aan de opmerking van de             
scheidsrechter geeft. 

● Indien een speler bewust hoest of spuugt richting een speler, begeleider,           
scheidsrechters of toeschouwer dan wordt dat gezien als wangedrag en bestraft de            
scheidsrechter dat met een definitieve verwijdering (rode kaart). 

● Indien een speler zijn neus ledigt of spuugt op het veld, dan spreekt de              
scheidsrechter deze speler hierop aan (waarschuwing). Bij herhaling volgt een          
groene en vervolgens een gele kaart. 

● Indien de coronaregels niet worden nageleefd door één van de beide teams mag de              
scheidsrechter besluiten, nadat het betreffende team is gewaarschuwd, bij het in           
gedrang komen van de veiligheid van het andere team of van de scheidsrechters, om              
de wedstrijd te staken. De KNHB zal dit dan als een niet ordelijk verlopen wedstrijd               
behandelen conform artikel 9.5 van het bondsreglement. 

 
Voor de scheidsrechters verplichten wij het ook om een eigen fluit mee te nemen. Indien               
iemand deze niet heeft, kan er een gekocht worden op de Toren.  
 
Dug-out: 
Ook in de dug-out moet anderhalf meter afstand gehouden worden. Spelers kunnen op             
stoelen/kratjes zitten naast of achter de dug-out. Ook moet tijdens de besprekingen in de              
rust anderhalf meter afstand worden gehouden. Doe dit dus ook op of naast het veld in een                 
grote kring en niet in de dug-out. 
Mensen die niet deelnemen aan de wedstrijd mogen zich niet in de dugout bevinden.              
Deelnemende mensen zijn spelers, coaches, scheidsrechters en andere begeleiding         
(waaronder rijders). Geblesseerde spelers (die op geen moment deelnemen aan de           
wedstrijd) en mini’s van de week zijn geen deelnemende mensen.  
 
 



 

Mini/Vrijgezel/Beest van de week en Heidi: 
Deze tradities vallen helaas onder toeschouwers en kunnen dus niet doorgaan.  
 
Strafcornermaskers: 
Vanuit de KNHB is het advies om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk masker te               
gebruiken. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray              
waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak             
voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk          
hiervoor extra tijd in te plannen. 
 
Publiek: 
Er zijn geen toeschouwers meer toegestaan bij de wedstrijden. Ook foto’s maken door de              
FoCie kan dus helaas niet doorgaan. Teambegeleiders mogen nog wel aanwezig zijn. De             
rijders van bezoekende teams vallen ook onder teambegeleiders. 
 
Yell/Torenlied: 
Omdat geforceerd stemgebruik, schreeuwen en zingen niet is toegestaan in groepsverband,           
mogen er geen geschreeuwde yells plaatsvinden en mag het Torenlied niet gezongen            
worden naast het veld. Andere yells, gezang en gejuich is ook niet toegestaan. Er zal geen                
publiek meer zijn, maar deze regels gelden nog steeds voor de teams, coaches etc.  

Na de wedstrijd 
Het beleid is hockeyen en naar huis. Dit betekent dat iedereen na het spelen van de                
wedstrijd per direct naar huis moet. Ga dus niet samen lunchen of avondeten op het terras                
of het grasveld na afloop. Daarbij moeten we ook vermelden dat nu de Toren dicht is het niet                  
de bedoeling is dat teams samenkomen op huizen. Wij vragen jullie alle maatregelen van              
het RIVM in acht te nemen. 


