Wedstrijdprotocol
Per 12-03-2021
English version below
Door versoepelingen vanuit het sportcentrum mogen verenigingen op de universiteit eindelijk
interne wedstrijden organiseren (Let op dit betekent dus niet dat wedstrijden met teams van
andere clubs toegestaan zijn!) Dit betekent dat er in het weekend wedstrijden tussen teams
georganiseerd zullen gaan worden. Dit protocol geldt als toevoeging aan het
trainingsprotocol. Regels die daarin gespecificeerd staan over materiaal, keepers, oude
lullen, etc. gelden dus ook tijdens de wedstrijden. Behalve wanneer in dit protocol anders is
aangegeven.

Algemeen
De algemene regels zijn al uitgelegd in het trainingsprotocol, maar blijven extra belangrijk
om na te volgen. Daarom nogmaals:
- Houd anderhalve meter afstand
- Was je handen voordat je komt sporten
- Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen
- Kom maximaal 5 minuten van te voren naar je wedstrijden
Daarnaast zal er altijd een coronaverantwoordelijke aanwezig zijn. Deze is herkenbaar aan
het gele hesje en heeft desinfectiemiddel, handschoentjes, etc. wanneer dat nodig mocht
zijn. Mochten er tijdens de training vragen zijn kunnen die altijd aan deze verantwoordelijke
gesteld worden. Mochten er na het lezen van dit protocol nog vragen zijn stuur deze dan
naar bestuur@dhcdrienerlo.nl.

Wedstrijden
Zoals eerder gezegd blijft het maximum aantal spelers zoals in het trainingsprotocol staat
ook bij wedstrijden gelden. Dit betekent dus met maximaal 22 spelers aanwezig (hier mogen
per team 2 teambegeleiders bij zijn). Een andere belangrijke regel is dat anderhalve meter
afstand gehouden moet worden in niet-spelsituaties. Dat betekent dat in de dug-out
maximaal vier mensen mogen zitten en de rest naast de dug-outs plaats moet nemen.
Daarnaast moet er bij het yellen afstand gehouden worden. Dat betekent dus helaas niet
met elkaar in een kluitje op kopcirkel.
Daarnaast is publiek bij wedstrijden verboden. Blijf dus ook niet na je eigen wedstrijd rond
het veld hangen om toch te kijken bij wedstrijden na jou, maar ga direct naar huis.

Wedstrijdschema
In overleg met trainers, coaches en aanvoerders zullen er wedstrijden tussen teams met
ongeveer hetzelfde niveau worden georganiseerd. Deze wedstrijden zullen in de weekenden
plaatsvinden. Er zal geprobeerd worden een schema te maken voor een aantal weken.
Zodat teams weten wanneer en tegen wie ze moeten hockeyen. Deze schema’s zullen via
de aanvoerders naar de teams worden gecommuniceerd.
Voor elke wedstrijd zal er een blok van ongeveer twee uur worden ingepland. Dit geeft
teams de ruimte om voor de wedstrijd even in te spelen en kort (op afstand) voor te
bespreken. Hierbij is er geen ruimte voor uitloop. Begin dus op tijd met de wedstrijd anders
kan het voorkomen dat je hem misschien niet helemaal af kan maken. Als het blok voorbij is
kan er namelijk niet worden doorgespeeld, maar moet iedereen zijn/haar spullen pakken en
zo snel mogelijk het veld verlaten en direct naar huis gaan.
Bij het indelen van de wedstrijden zullen teams alsnog op een bepaalde helft worden
neergezet. Op deze manier weten teams waar ze het veld moeten betreden/verlaten, waar
ze hun fietsen moeten neerzetten en waar ze zich kunnen omkleden. De looproutes etc voor
elke helft van het veld staan uitgelegd in het trainingsprotocol.

Fluiten
Dat er weer wedstrijden gespeeld worden betekent ook dat er weer scheidsrechters nodig
zijn. Zoals gewoonlijk zullen teams worden ingedeeld om voor elkaar te fluiten. Deze
indeling zal samen met het wedstrijdschema gestuurd worden. Teams hebben zelf de
verantwoordelijkheid om iemand aan te wijzen om te fluiten.
Als je scheidsrechter moet zijn, neem dan je eigen fluitje mee. Op de Toren worden deze
namelijk niet meer uitgeleend, het zal wel mogelijk zijn een fluitje te kopen bij de corona
verantwoordelijke.

Competition protocol
By 12-03-2021
Because of relaxations by the sportcentre sport associations on the campus are finally
allowed again to play games internally (Watch out this doesn’t mean games against teams
from other associations are allowed!). This means that during the weekends games will be
organised between different teams. This protocol will be an addition to the training protocol.
Rules specified in the other document about material, goalkeepers, 27+ people, etc. will still
apply so also during the games organised. An exception is when stated otherwise in this
protocol.

General
The general rules are already explained in the training protocol. However, these remain
extremely important to follow. Therefore again:
- Keep one and a half meters away
- Wash your hands before you come to training.
- In case of having symptoms, stay at home and get tested.
- Come to your training no more than 5 minutes in advance.
In addition, a corona officer will always be present. This can be recognized by the yellow
vest. They have disinfectant, gloves, etc. if necessary. If there are any questions during the
training, they can always be put to this person in charge. If you have any questions after
reading this protocol, please send them to bestuur@dhcdrienerlo.nl.

Games
As indicated earlier the maximum number of players as stated in the training protocol will
also hold during the games. So, this means a maximum of 22 players are allowed to be
present (for each team an extra of two coaches or other team assistants are allowed).
Another important rule is that one and a half meter distance must be kept in non-game
situations. This means a maximum of four players is allowed to sit in the dug-out at the same
time. Furthermore
Moreover, an audience is forbidden during games. So, don’t stay after your own game to
watch the game after yours, go home directly.

Game schedule
In consultation with trainers, coaches and captains games between teams with about the
same playing level will be organised. These games will take place during the weekends. An
attempt will be made to make a schedule of a few weeks in advance. This way teams will
know when and against whom they play. These game schedules will be communicated via
the captains.

For every game a time slot of about two hours will be reserved. This will give teams the
opportunity to discuss the strategy (keeping the one and a half meter distance in mind), get
warm and play a bit before the game starts. Within the schedule of these reservations there
will be no room for delay. Start the game on time, otherwise it could be possible that you
don’t get to finish it due to lack of time. If the planned time slot ends everyone needs to leave
the field, so finishing the game when the time is up won’t be allowed. When the time is up
everyone has to get their belongings and leave the field as fast as possible and then go
directly home.
When planning the games each team will be assigned a half of the field. This is the half
where they will enter and leave the field, where they place their bikes and where they get
changed just like described in the training protocol.

Referees
For games to be organised referees are needed as well. As done during the regular
competition teams will have to referee for each other. A division will be made in which each
team has to referee another few games. This division will be sent together with the game
schedule to the captains. It is the responsibility of the team to then assign someone to
referee.
When you have to referee a game, bring your own whistle. These won’t be lend at the Toren
anymore, it will be possible to buy a new whistle with the corona officer.

