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Binnen het veld 

Iedereen tot en met 26 jaar 

In deze categorie mag normaal getraind en gespeeld worden. In spelsituaties hoeft dus ook geen 1,5 

meter afstand gehouden te worden. 

• Er mag alleen gesport worden binnen de eigen vereniging. Wedstrijden tegen andere clubs 

zijn dus niet toegestaan. 

• Wel kunnen er vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld met en tegen andere teams 

van HCQZ. 

• Tijdens teambesprekingen, op de reservebank en vlak voor en na de wedstrijd moet 

iedereen van 18 jaar of ouder wel afstand houden. Voor mensen jonger dan 18 jaar is dit 

niet verplicht maar we raden wel sterk aan hier toch op te letten. 

 

Iedereen van 27 jaar of ouder 

Voor deze categorie geldt dat er (vanaf 17 maart) getraind mag worden met maximaal 4 personen.  

• Ook tijdens het sporten moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Er kunnen dan dus ook 

geen duels gespeeld worden. 

• Er kan in meerdere groepen van 4 op één veld getraind worden maar deze groepen moeten 

wel duidelijk gescheiden van elkaar zijn. 

• Meerdere groepen kunnen door één trainer begeleid worden maar er kan geen gezamelijke 

instructie plaatsvinden. 

• Spelers/speelsters van 27 jaar of ouder kunnen niet tegelijkertijd aan een oefening 

deelnemen met de groep <26 jaar, ook al houden ze 1,5 meter afstand. 
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Buiten het veld 

Clubhuis en kleedkamers zijn gesloten 

Het clubhuisgedeelte zal volledig gesloten zijn. Ook de kleedkamers kunnen niet gebruikt worden. 

Alleen bij levensbedreigende situaties kan hiervan worden afgeweken.  

 

Toiletten en materiaalruimte kunnen gebruikt worden 

De gang beneden is gewoon open zodat WC’s, materiaalruimte, AED en EHBO-spullen wel 

beschikbaar zijn. Let hierbij bij gebruik wel goed op 1,5 meter afstand. 

 

Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden/trainingen 

Het terrein is alleen toegankelijk voor spelers, teambegeleiders en scheidsrechters.  

• Onder teambegeleiding verstaan we trainer/coaches, managers, (en bij H1/D1 evt een 

cameraman/vrouw en een fysiotherapeut). 

• Geblesseerde spelers tellen als spelers en worden dus gewoon toegelaten. 

• Bij de wedstrijden of trainingen mag GEEN publiek aanwezig zijn. 

• Spelers die klaar zijn met hun eigen wedstrijd worden ook gezien als toeschouwers en 

moeten zo snel mogelijk het club terrein verlaten. Er kan dus ook niet na een activiteit nog 

wat gedronken worden op het clubterrein. 

• Kom bij trainingen en wedstrijden ook niet te vroeg naar de club. Over het algemeen zal bij 

wedstrijden het veld 30 min van tevoren beschikbaar zijn voor de warming-up. 

Teambesprekingen kunnen ergens op het clubterrein in de buitenlucht plaats vinden. 

• Een team die een wachttijd heeft tussen twee wedstrijden bij een drieluik of toernooi mag 

wel op het terrein wachten. Hou hierbij wel rekening met de afstandsregels. 

 

Het is niet nodig om het bezoek aan de club te registreren 
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Algemene Richtlijnen 

Uiteraard gelden op HCQZ nog steeds  de algemene hygiëne-richtlijnen van de overheid en het RIVM: 

 

 

Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Dit geldt ook als je in quarantaine bent 

omdat je in contact bent geweest met iemand die Corona heeft of omdat je terug 

komt uit een risicogebied. 

 

 

Iedereen boven 18 jaar houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Alleen tijdens 

het trainen of spelen geldt hierop een uitzondering voor mensen t/m 26 jaar.  

Jeugd van 13 t/m 18 jaar hoeft geen afstand van elkaar te houden maar wel van 

mensen boven 18 jaar. 

Kinderen onder 13 jaar hoeven van niemand afstand te houden. 

 

 

We geven elkaar geen hand! Dat geldt ook voor een boks, high five en ander 

handcontact. 

 

 

 

Was of desinfecteer regelmatig je handen. Doe dit in ieder geval ook na een 

training of wedstrijd en na bezoek aan de WC. 

 

 

Wat te doen bij klachten 

Volg altijd de aanwijzingen van de GGD en de overheid. Voor meer informatie over de afspraken 

zoals die op HCQZ gelden:  

https://www.hcqz.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=1716 

 

https://www.hcqz.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=1716

