
 
 
Update per 13-11-2021: 

 

Toegang tot het sportcomplex 

Het sportcomplex is ALLEEN toegankelijk voor spelers en mensen die daar op dat moment vanwege hun functie 

moeten zijn. Denk aan coaches, trainers, scheidsrechters, clubhuisdienst, barouders en ook de rij-ouders van de 

bezoekende teams. Een Coronapas is alleen nodig voor toegang tot clubhuis, kleedkamers en terras/  

 

Algemene Richtlijnen: 

Uiteraard gelden op HCQZ de algemene hygiëne-richtlijnen: 

Blijf thuis bij klachten en laat je testen via de GGD. Een zelftest is niet voldoende. Als je door de 

GGD negatief getest bent, ben je uiteraard weer welkom. Dit geldt voor iedereen, dus ook als je 

volledig gevaccineerd bent. De trainers en coaches doen weer voor elke training en wedstrijd een 

korte gezondheidscheck. Spelers of speelsters die toch klachten blijken te hebben, worden naar 

huis gestuurd. 

Was of desinfecteer regelmatig je handen. Neem altijd je eigen drinkfles mee, of 

zorg dat er namen op de teambidons staan. Drink NOOIT uit andermans bidon. 

 

Buiten het spel houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt met name ook in de 

kleedkamers en voor teambesprekingen, warming-up etc en in het clubhuis. 

 

In het clubhuis en op het terras heeft iedereen een vaste zitplaats.  

 

 

Spelregels in het clubhuis en op het terras: 

Aanvullend op het toegangsbeleid tot het complex zijn het clubhuis, de kleedkamer (incl. 

toiletten) en het terras zijn voor IEDEREEN VAN 18 JAAR EN OUDER alleen toegankelijk 

met een geldige Coronapas, in combinatie met een identiteitsbewijs.  

Deze verplichting geldt niet voor personen van 17 jaar of jonger. 

Doordeweeks is het bovenste gedeelte van het clubhuis gesloten vanaf 20.00u. 

 

Besmetting 

Ben je toch besmet geraakt met het coronavirus en kort van tevoren nog op de club geweest? Waarschuw dan 

in ieder geval de mensen met wie je nauw contact hebt gehad. We vinden het fijn als je het ook bij het bestuur 

meldt via corona@hcqz.nl. 
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