
 

Plan van aanpak en richtlijnen opstarten trainingen voor de 
jeugdteams vanaf 6 mei 2020 
 

Richtlijnen 
1. Richtlijnen algemeen: 

- De richtlijnen van het RIVM en de overheid blijven gelden, ook op het hockeyveld. 
- De gemeente zal blijven handhaven op de regels. Bij overtreding kunnen personen en teams 

uitgesloten worden en bij voortdurende overtredingen kan zelfs het sportpark gesloten 
worden. 

- Dit document kan aangepast worden. De nieuwe documenten worden dan gecommuniceerd 
via: 

o De website van HC Eindhoven; 
o De socials van HC Eindhoven; 
o De coaches/trainers en managers van de teams. 

- Indien er vragen zijn vanuit spelers en/of ouders/verzorgers dan dienen deze gesteld te 
worden aan de coaches/trainers/managers van de teams. Indien zij de vragen niet kunnen 
beantwoorden kunnen zij terecht bij de TC jeugd of de commissie tophockey. 

- Bij onweer of vooruitzicht daarop gaan de trainingen niet door. 
- Het deelnemen aan trainingen is geheel vrijblijvend en heeft geen consequenties voor de 

indeling van volgend seizoen. 
- Deze richtlijnen zijn leidend voor de afspraken binnen HC Eindhoven. 
- Ouders en spelers dienen zich te houden aan de geldende richtlijnen en daarvoor geldt geen 

vrijblijvendheid of eigen interpretatie.  
 

2. Richtlijnen voor en na de trainingen – zie aangehechte plattegrond voor de routing 
- Jeugdleden komen zoveel mogelijk op de fiets of te voet: 

o De fietsen worden geplaatst bij het trainingsveld waarop getraind wordt. 
o Bij aankomst is de poort bij het beachvolleybalveld open. 
o Vertrek van het veld wordt georganiseerd via de parkeerplaats bij de Vijfkamp.  

- Voor jeugdleden die met de auto worden gebracht en gehaald: 
o Kinderen worden afgezet op de parkeerplaats bij het clubhuis en lopen door de twee 

deuren naar de binnenplaats/het terras. Kinderen tot en met 12 jaar worden daar 
opgevangen door de trainer. Kinderen ouder dan 12 jaar lopen rechtstreeks naar hun 
trainingsveld. 

o Ouders blijven in de auto zitten en rijden direct na het afzetten door (kiss and ride) 
om opstoppingen en contacten te voorkomen. 

o Kinderen worden opgehaald op de parkeerplaats bij sporthal de Vijfkamp (ook hier 
blijven de ouders in de auto zitten). 

- De trainers die met de auto komen parkeren hun auto op de parkeerplaats bij het clubhuis. 



- Naast de kinderen, trainers en surveillanten mogen er geen andere onbevoegde personen 
(volwassenen en/of kinderen) op het sportpark aanwezig zijn. 

- Trainingsmateriaal wordt door de trainer opgehaald en door hem/haar na de training weer 
opgeborgen, de 1,5m regel moet in acht worden genomen.  

- Keepers mogen zelf hun eigen materialen halen uit de kluisjes, de 1,5m regel moet in acht 
worden genomen.  

- De hesjes worden niet gebruikt (vanwege besmettingsgevaar). Van het ter beschikking 
gestelde trainingsmateriaal gebruiken we alleen de ballen en pilonnen. 

- Indien het trainingsmateriaal door meerdere teams gebruikt wordt wordt dit na de training 
gedesinfecteerd door de trainers. Desinfecteringsmaterialen zijn op de club aanwezig. 

- Jeugdleden tot en met 12 jaar worden opgevangen door de trainer op de binnenplaats/terras. 
- Jeugdleden vanaf 13 jaar gaan direct na aankomst naar hun trainingsveld. 
- Iedereen komt in trainingskleding naar het sportcomplex. De tassen liggen langs het veld (op 

gepaste afstand -1,5m- van elkaar). Keepers moeten zich op het veld aan- en uitkleden. 
- Iedereen neemt eigen drinken mee. We gebruiken de gezamenlijke bidons niet. 
- Een EHBO-kit en de AED zijn op het sportpark aanwezig en beschikbaar. 
- Voor een aantal praktische tips verwijzen we naar het protocol verantwoord sporten kinderen 

t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar van het NOC*NSF.  
- Leden komen aan op de start van de trainingstijden. Het is niet de bedoeling een kwartier voor 

de start van de training aanwezig te zijn. 

 

3. Richtlijnen tijdens de trainingen: 
- Er worden standaardtrainingen samengesteld en beschikbaar gesteld, iedere trainer moet 

deze gebruiken om veilig training te kunnen geven. 
- De training wordt door maximaal 2 trainers verzorgd. 
- Het is verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld. Hoesten en niezen moet in 

de ellenboog gebeuren. 
- Ballen worden alleen door de trainer met de handen aangeraakt, de spelers raken de bal 

alleen met de stick aan. 
- Dit geldt voor al het trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld de pilonnen. 
- De manager van elk team maakt een schema voor ouders die surveilleren. Per training is 1 

ouder per trainend team aanwezig om toezicht te houden op en uitvoering te geven aan de 
richtlijnen en eventueel hulp te bieden (bij bijvoorbeeld een ongelukje).  

- De trainingen vinden zoveel mogelijk plaats op de gebruikelijke trainingstijden en op de 
gebruikelijke velden (van de periode vóór de Coronatijd). Er wordt een nieuw trainingsschema 
opgesteld. 

- De training houdt een kwartier eerder op om contactloos te kunnen wisselen van teams. 
- Na de trainingen vertrekt iedereen meteen van het veld en het trainingscomplex (via het 

parkeerterrein bij De Vijfkamp).  
 

4. Richtlijnen met betrekking tot de accommodatie: 
- We gebruiken de WC van 1 van de kleedkamers.  Hiervoor organiseren we 

éénrichtingsverkeer, door de deur bij de fietsenstalling te openen.  
- De WC (en de deuren) wordt regelmatig gedesinfecteerd. 
- De hockeyvelden mogen alleen gebruikt worden voor georganiseerde trainingen vanuit de 

hockeyclub (zelf een balletje slaan is dus NIET toegestaan). 
- Het clubhuis is gesloten. Het is niet mogelijk om drinken of eten te kopen. 


