
 

 

CHECKLIST VOOR ACTIVTITEITEN OP HUDITO TIJDENS DE COVID19-MAATREGELEN 

Communicatie 

1. Lees van te voren de informatie die door HUDITO digitaal is verstrekt. Deze checklist is namelijk niet volledig. 

Gezondheidscheck 

2. Blijf thuis bij neusverkoudheid e/o hoesten e/o benauwdheid e/o koorts, als iemand in jouw huishouden koorts 

(vanaf de 38 C°) e/o benauwdheidsklachten heeft, als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 

coronavirus (COVID-19), als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest). 

Wel/niet welkom op de club + Verplicht aan- of afmelden 

3. Je bent alleen welkom als speler of trainer voor trainingen waarvoor je tijdens deze periode bent ingepland in de 

HUDITO-app of wanneer je als veldcoordinator/terreincoordinator bent ingepland. Je mag als speler alleen met 

de trainingen meedoen van jouw eigen team (en niet met andere teams meetrainen). 

4. Zodra de trainingsmomenten bekend zijn is aan- en afmelden verplicht (via de HUDITO-app). “?” zijn niet 

toegestaan. Je bent als speler alleen welkom voor trainingen waarvoor je jezelf actief hebt aangemeld in de 

HUDITO-app.  

5. Bij trainingen voor teams met personen van 13 jaar en ouder mogen niet meer dan 20 personen (inclusief 

trainers/veldcoordinatoren) op veld aanwezig zijn. 

6. Niet-leden of nieuwe leden mogen meetrainen nadat dit (voorafgaand aan elke activiteit) geregistreerd is bij 

Arjen Verburg e/o Pieter van der Linden en er aan alle regels wordt voldaan (bv aan de maximale aantallen op het 

veld). 

7. Ouders zijn niet welkom op de club. Ouders van Benjamins + EF+ G-hockey mogen kinderen alleen afzetten en 

ophalen in de aangegeven zone. Daarna het terrein direct verlaten. 

8. Het clubhuis is niet toegankelijk 

Voorbereiding thuis 

9. Kleed je thuis om en douche thuis; 

10. Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet en was voor je training thuis je handen met water en 

zeep, minimaal 20 seconden;  

11. Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 

12. Neem een rood HUDITO-shirt en een wit shirt mee (er wordt getraind zonder hesjes). 

Op tijd aanwezig en direct naar huis 

13. Fietsers gebruiken alleen de entree aan de Rotterdamse weg. Voetgangers gebruiken alleen de entree bij Lucht en 

Ruimte vaart. 

14. Verzamelen spelers: Niet eerder dan 10 minuten voorafgaand aan de startijd van de training. Na de training direct 

(binnen 5 minuten) naar huis. 

15. Verzamelen trainers en coordinatoren: 20 minuten voorafgaand aan de startijd van de training t.b.v. 

instructies/1,5m-trainingsstof en het begeleiden van de kinderen/spelers bij aankomst. Niet eerder! Na 

afloop/overdracht direct naar huis. 

Op het terrein en op het veld 

16. Volg de aanwijzingen en de instructies van de trainers, veldcoordinatoren en terreincoordinatoren op.  

17. Trainers van 18 jaar en ouder zijn veldcoordinator en mogen niet zelf meetrainen. 

18. Altijd 1,5 meter afstand houden t.o.v. personen van 13 jaar en ouder. Spelers mogen de ballen en pionnen alleen 

aanraken met eigen hockeystick. 



 

 

VRAAG & ANTWOORD MET BETREKKING TOT  DE HUDITO COVID19-MAATREGELEN 

Waarom zijn deze maatregelen? 

Het Plan van Aanpak van HUDITO is gebaseerd op het landelijk algemeen sportprotocol (NOCNSF) en het specifiek 

hockeysport protocol (KNHB). Dit zijn verplichte protocollen die continu op de actuele ontwikkelingen worden 

aangepast en zijn afgestemd met de actuele hygiëne maatregelen van het RIVM. 

De toestemming/goedkeuring om op onze club te mogen trainen ligt bij de gemeente. De gemeente houdt toezicht op 

de handhaving van de hygiëne maatregelen van het RIVM.  

Deze maatregelen zijn er om iedereen (spelers, trainers, risico-groepen, familie etc) te beschermen en de kans op 

besmetting te verkleinen. 

Wat kan er gebeuren wanneer wij deze maatregelen niet volgen? 

Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van 

(groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.   

Het niet volgen van de regels is een risico voor ons allemaal: 

• wij brengen de gezondheid van onze leden, riscico-groepen en familie in gevaar, omdat het verspreidingsrisico 

toeneemt; 

• personen kunnen worden uitgesloten van de trainingen; 

• teams kunnen worden uitgesloten van de trainingen; 

• er kunnen boetes worden gegeven aan personen en aan de club; 

• de toestemming van HUDITO om te mogen trainen kan door de gemeente worden ingetrokken. 

Denk aan elkaar, zorg voor elkaar en help elkaar om de regels te volgen! 

Waarom is aan- of afmelden in de HUDITO-app verplicht? 

Wanneer iemand, die op de trainingen aanwezig is geweest, besmet raakt moet het op basis van bron- en 

contactonderzoek mogelijk zijn om na te gaan met wie deze persoon in aanraking is geweest. HUDITO moet voor elke 

activiteit weten wie er wel en niet aanwezig zijn geweest. Op basis van de HUDITO-app worden aanwezigheidslijsten 

uitgeprint en wordt ieders aanmelding en aanwezigheid gecontroleerd (en tijdelijk bewaard). 

Waarom mag je als HUDITO-lid niet meetrainen met andere teams? En waarom mogen niet-leden en/of nieuwe 

leden wel meetrainen?  

De gemeente Delft heeft nadrukkelijk verzocht om de trainingen open te stellen aan niet-leden. Daarnaast is elk nieuw 

lid voor HUDITO erg waardevol. HUDITO geeft nu alleen toestemming aan niet-leden en nieuwe leden om  aanvullend 

met de bestaande teams mee te trainen. Dit is ook in verband met de orde en handhaving. 

Misschien dat er op een later moment getraind gaat worden in andere groepssamenstellingen of (in de jeugd) met de 

teams voor het nieuwe seizoen. 

Waarom zijn de ouders niet welkom op de club? 

Deze maatregel is vanuit RIVM/NOCNSF/KNHB voorgeschreven, bedoeld om het aantal contactmomenten tussen 

personen tot een minimum te beperken, om iedereen (spelers, trainers, risico-groepen, familie etc) te beschermen en 

de kans op besmetting te verkleinen. 

Waarom is het clubhuis gesloten? 

Deze maatregel is vanuit RIVM/NOCNSF/KNHB voorgeschreven, bedoeld om het aantal contactmomenten tussen 

personen tot een minimum te beperken, om iedereen (spelers, trainers, risico-groepen, familie etc) te beschermen en 

de kans op besmetting te verkleinen. Ieders aanwezigheid en contactmomenten op de club moet tot een minimum 

beperkt worden. 

Waarom mogen spelers niet eerder dan 10 minuten voorafgaand aan de startijd van de training aanwezig zijn en 

moeten zij na de training direct (binnen 5 minuten) naar huis?  

Ieders aanwezigheid en contactmomenten op de club moet tot een minimum beperkt worden. 
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Fietsers: Aankomst en vertrek via Rotterdamse weg

Voetgangers: Aankomst en vertrek via parkeerplaats L&R

HUDITO Covid19 Plattegrond

FIETSENSTALLING

VELD 3

FIETSENSTALLING

VELD 1

VERZAMELEN + OPHALEN BENJAMINS + EF + G-HOCKEY

ONDER BEGELEIDING VAN OUDERS

3D KV

3C

3B

3A

1D Huusman

1C

1B

1A

2D

2C

2B

2A

FIETSENSTALLING

VELD 2

VERZAMELEN GOALIE WORKS

Ouders van Benjamins + EF+ G-hockey mogen kinderen alleen afzetten

en ophalen in aangegeven zone. Daarna terrein direct verlaten.

Keepers Goalie Works verzamelen bij fietsenstalling veld 2

en verzamelzone achter doel veld 2.
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➢ Lees van te voren de informatie die door

HUDITO digitaal is verstrekt

➢ Dit document is enkel een korte

overzichtelijke samenvatting van de meest

relevante regels, maar is niet volledig.

➢ Was voor je training thuis je handen met

water en zeep, minimaal 20 seconden;

➢ Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar

het toilet;

➢ Kleed je thuis om en douche thuis;

➢ Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te

drinken.

➢ Neem een rood Hudito-shirt en een wit shirt

mee (er wordt getraind zonder hesje).

➢ Altijd 1,5 meter afstand houden

➢ De ballen en pionnen alleen aanraken met 

eigen hockeystick.

➢ Als er met keepers getraind wordt maken deze 

alleen gebruik van eigen keepersspullen. 

Indien een keeper niet over (eigen) 

keepersspullen beschikt wordt er zonder 

keeper getraind.

➢ Het is voor iedereen verboden om de neus te 

ledigen en/of te spugen op het veld.

➢ Volg de aanwijzingen op de club op.

➢ Volg de instructies van de trainers en/of

veldcoördinatoren op.

➢ Iedereen die zich niet houdt aan de

geldende maatregelen en/of niet de

aanwijzingen opvolgt wordt verwijderd van

het complex.

➢ Als tijdens de evaluatie blijkt dat bepaalde

leeftijdsgroepen zich structureel niet aan de

maatregelen houden zullen de activiteiten

voor deze groep structureel gestopt worden.

➢ Zelfstandig naar de club en naar huis (niet in

groepjes van buiten het gezin)

➢ Fietsers gebruiken alleen de entree aan de

Rotterdamse weg.

➢ Voetgangers gebruiken alleen de entree bij

Lucht en Ruimte vaart.

➢ Verzamelen: Niet eerder dan 10 minuten

voorafgaand aan de startijd van de training. Na

de training direct naar huis.

➢ Te laat aanwezig is NIET meetrainen.

➢ Je bent alleen welkom voor trainingen voor jou

georganiseerd door HUDITO (Zie agenda in

HUDITO-app). Wedstrijden/competities en

toernooien blijven verboden.

➢ Er is geen toegang voor jeugd en/of senioren

voor individuele trainingen of voor het spelen

met elkaar.

➢ Er is op het terrein geen toegang voor auto’s.

➢ Het clubhuis is niet toegankelijk.

➢ Elk team traint op een eigen veld en er zijn

maximaal 20 personen (inclusief trainers) op

het veld toegestaan.

➢ Zodra de trainingsmomenten bekend zijn is

aan- en afmelden verplicht (via de HUDITO-

app), zodat HUDITO weet op wie en welke

aantallen de club kan rekenen.

➢ Kinderen die zich niet tijdig (uiterlijk avond

van te voren) hebben aangemeld mogen NIET

meetrainen.

Blijf thuis:

➢ Bij neusverkoudheid e/o hoesten e/o

benauwdheid e/o koorts;

➢ Totdat iedereen 24 uur geen klachten meer

heeft: Als iemand in jouw huishouden koorts

(vanaf de 38 C°) e/o benauwdheidsklachten

heeft,

➢ Tot 14 dagen na het laatste contact zonder

ziekteverschijnselen: Als iemand in jouw

huishouden positief getest is op het nieuwe

coronavirus (COVID-19)

➢ Minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van

de test: Als je het nieuwe coronavirus hebt

gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest);

Instructieposter Covid19 | Spe(e)l(st)ers vanaf 13 t/m 18 jaar + 19 jaar en ouder 

Communicatie Gezondheidscheck Wel/niet welkom op de club Verplicht aan- of afmelden

Voorbereiding thuis Op tijd aanwezig en direct naar huis Hygiëne maatregelen Luister! Volg aanwijzingen en instructies op
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➢ Lees van te voren de informatie die door

HUDITO digitaal is verstrekt

➢ Dit document is enkel een korte

overzichtelijke samenvatting van de meest

relevante regels, maar is niet volledig.

➢ Was voor je training thuis je handen met

water en zeep, minimaal 20 seconden;

➢ Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar

het toilet;

➢ Kleed je thuis om en douche thuis;

➢ Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te

drinken.

➢ Neem een rood Hudito-shirt en een wit shirt

mee (er wordt getraind zonder hesje).

➢ Altijd 1,5 meter afstand houden t.o.v. trainers 

en veldcoördinatoren.

➢ De ballen en pionnen alleen aanraken met 

eigen hockeystick.

➢ Als er met keepers getraind wordt maken deze 

alleen gebruik van eigen keepersspullen. 

Indien een keeper niet over (eigen) 

keepersspullen beschikt wordt er zonder 

keeper getraind.

➢ Het is voor iedereen verboden om de neus te 

ledigen en/of te spugen op het veld.

➢ Volg de aanwijzingen op de club op.

➢ Volg de instructies van de trainers en/of

veldcoördinatoren op.

➢ Iedereen die zich niet houdt aan de

geldende maatregelen en/of niet de

aanwijzingen opvolgt wordt verwijderd van

het complex.

➢ Als tijdens de evaluatie blijkt dat bepaalde

leeftijdsgroepen zich structureel niet aan de

maatregelen houden zullen de activiteiten

voor deze groep structureel gestopt worden.

➢ Zelfstandig naar de club en naar huis (niet in

groepjes van buiten het gezin)

➢ Fietsers gebruiken alleen de entree aan de

Rotterdamse weg.

➢ Voetgangers gebruiken alleen de entree bij

Lucht en Ruimte vaart.

➢ Verzamelen: Niet eerder dan 10 minuten

voorafgaand aan de startijd van de training. Na

de training direct naar huis.

➢ Te laat aanwezig is NIET meetrainen.

➢ Je bent alleen welkom voor trainingen voor jou

georganiseerd door HUDITO (Zie agenda in

HUDITO-app). Wedstrijden/competities en

toernooien blijven verboden.

➢ Er is geen toegang voor jeugd en/of senioren

voor individuele trainingen of voor het spelen

met elkaar.

➢ Er is op het terrein geen toegang voor auto’s.

➢ Het clubhuis is niet toegankelijk.

➢ Zodra de trainingsmomenten bekend zijn is

aan- en afmelden verplicht (via de HUDITO-

app), zodat HUDITO weet op wie en welke

aantallen de club kan rekenen.

➢ Kinderen die zich niet tijdig (uiterlijk avond

van te voren) hebben aangemeld mogen NIET

meetrainen.

Blijf thuis:

➢ Bij neusverkoudheid e/o hoesten e/o

benauwdheid e/o koorts;

➢ Totdat iedereen 24 uur geen klachten meer

heeft: Als iemand in jouw huishouden koorts

(vanaf de 38 C°) e/o benauwdheidsklachten

heeft,

➢ Tot 14 dagen na het laatste contact zonder

ziekteverschijnselen: Als iemand in jouw

huishouden positief getest is op het nieuwe

coronavirus (COVID-19)

➢ Minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van

de test: Als je het nieuwe coronavirus hebt

gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest);

Instructieposter Covid19 | DEF-jeugd, Benjamins 

Communicatie Gezondheidscheck Wel/niet welkom op de club Verplicht aan- of afmelden

Voorbereiding thuis Op tijd aanwezig en direct naar huis Hygiëne maatregelen Luister! Volg aanwijzingen en instructies op
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➢ Lees van te voren de informatie die door

HUDITO digitaal is verstrekt.

➢ Bespreek de richtlijnen van te voren door met

uw kind(eren). Gebruik hiervoor ook de

plattegrond en de instructieposter van de

betreffende leeftijdsgroep.

➢ Dit document is enkel een korte

overzichtelijke samenvatting van de meest

relevante regels, maar is niet volledig.

Help uw kind met de voorbereiding thuis:

➢ Was voor je training thuis je handen met

water en zeep, minimaal 20 seconden;

➢ Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar

het toilet;

➢ Kleed je thuis om en douche thuis;

➢ Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te

drinken.

➢ Neem een rood Hudito-shirt en een wit shirt

mee (er wordt getraind zonder hesje).

➢ Altijd 1,5 meter afstand houden

➢ Hoest en nies in je elleboog en gebruik 

papieren zakdoekjes; 

➢ Was je handen met water en zeep voor en na 

bezoek sportlocatie; 

➢ Vermijd het aanraken van je gezicht; 

➢ Schud geen handen; 

➢ Blijf niet wachten in de directe nabijheid van 

de club.

➢ Volg de aanwijzingen op de club op.

➢ Volg de instructies van de trainers en/of

veldcoördinatoren op.

➢ Iedereen die zich niet houdt aan de

geldende maatregelen en/of niet de

aanwijzingen opvolgt wordt verwijderd van

het complex.

➢ Als tijdens de evaluatie blijkt dat bepaalde

leeftijdsgroepen zich structureel niet aan de

maatregelen houden zullen de activiteiten

voor deze groep structureel gestopt worden.

➢ Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is of

op tijd wordt gebracht en op tijd wordt

opgehaald.

➢ Zelfstandig naar de club en naar huis (niet in

groepjes van buiten het gezin)

➢ Fietsers gebruiken alleen de entree aan de

Rotterdamse weg.Voetgangers gebruiken

alleen de entree bij Lucht en Ruimte vaart.

➢ Verzamelen: Niet eerder dan 10 minuten

voorafgaand aan de startijd van de training. Na

de training direct naar huis.

➢ Te laat aanwezig is NIET meetrainen.

➢ Ouders zijn niet welkom op het terrein.

➢ De ouders van Benjamins, EF en G-hockey

moeten hun kind ‘overdragen’ in het

“verzamelvak” naast de ingang en daarna

direct het terrein verlaten.

➢ Er is geen toegang voor jeugd en/of senioren

voor individuele trainingen of voor het spelen

met elkaar.

➢ Er is op het terrein geen toegang voor auto’s.

➢ Zodra de trainingsmomenten bekend zijn is

aan- en afmelden verplicht (via de HUDITO-

app), zodat HUDITO weet op wie en welke

aantallen de club kan rekenen.

➢ Zorg ervoor dat uw kinderen tijdig zijn

aangemeld of afgemeld.

➢ Kinderen die zich niet tijdig (uiterlijk avond

van te voren) hebben aangemeld mogen NIET

meetrainen.

Blijf thuis:

➢ Bij neusverkoudheid e/o hoesten e/o

benauwdheid e/o koorts;

➢ Totdat iedereen 24 uur geen klachten meer

heeft: Als iemand in jouw huishouden koorts

(vanaf de 38 C°) e/o benauwdheidsklachten

heeft,

➢ Tot 14 dagen na het laatste contact zonder

ziekteverschijnselen: Als iemand in jouw

huishouden positief getest is op het nieuwe

coronavirus (COVID-19)

➢ Minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van

de test: Als je het nieuwe coronavirus hebt

gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest);

Instructieposter Covid19 | Ouders 

Communicatie Gezondheidscheck Wel/niet welkom op de club Verplicht aan- of afmelden

Voorbereiding thuis Op tijd aanwezig en direct naar huis Hygiëne maatregelen Luister! Volg aanwijzingen en instructies op
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➢ Lees van te voren de informatie die door

HUDITO digitaal is verstrekt.

➢ Lees ook specifiek de instructies van de

leeftijdsgroep die door jou wordt begeleid.

➢ Dit document is enkel een korte

overzichtelijke samenvatting van de meest

relevante regels, maar is niet volledig.

➢ Was voor je training thuis je handen met

water en zeep, minimaal 20 seconden;

➢ Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar

het toilet;

➢ Kleed je thuis om en douche thuis;

➢ Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te

drinken.

➢ Op de club krijg je een hesje. Indien gewenst

zijn er handschoenen beschikbaar.

➢ Altijd 1,5 meter afstand houden

➢ Iedere trainer krijgt handschoenen (indien 

gewenst) en een eigen set pionnen en ballen. 

Na afloop moeten hij/zij deze in een container 

leggen.

➢ De kinderen mogen de ballen en pionnen 

alleen aanraken met eigen hockeystick.

➢ Als er met keepers getraind wordt maken deze 

alleen gebruik van eigen keepersspullen. 

Indien een keeper niet over (eigen) 

keepersspullen beschikt wordt er zonder 

keeper getraind.

➢ Volg de aanwijzingen op de club op.

➢ Volg de instructies van Arjen Verburg en Pieter

van der Linden op.

➢ ZORG ERVOOR DAT IEDEREEN NAAR JULLIE

LUISTERT: CONTROLEREN EN HANDHAVEN.

➢ Iedereen die zich niet houdt aan de

geldende maatregelen en/of niet de

aanwijzingen opvolgt wordt verwijderd van

het complex.

➢ Zelfstandig naar de club en naar huis (niet in

groepjes van buiten het gezin)

➢ Fietsers gebruiken alleen de entree aan de

Rotterdamse weg.

➢ Voetgangers gebruiken alleen de entree bij

Lucht en Ruimte vaart.

➢ Verzamelen: 20 minuten voorafgaand aan de

startijd van de training t.b.v. instructies en

het begeleiden van de kinderen/spelers bij

aankomst. Niet eerder! Na de training direct

naar huis.

➢ Je bent alleen welkom voor trainingen

waarvoor je tijdens deze periode bent

ingepland na afstemming met de JHC.

➢ Er is geen toegang voor jeugd en/of senioren

voor individuele trainingen of voor het spelen

met elkaar.

➢ Er is op het terrein geen toegang voor auto’s.

➢ Het clubhuis is niet toegankelijk.

➢ Je bent alleen welkom voor trainingen

waarvoor je tijdens deze periode bent

ingepland na afstemming met de betreffende

commissie (JHC/EC/THC/GHC) of Tobias

Jonker (tbv terreincoordinatoren).

➢ Nadat je bent ingepland wordt er dus gerekend

op jouw komst.

➢ Mocht je onverwachts toch niet kunnen komen

dan is het verzoek jou zsm af te melden bij de

betreffende commissie (JHC/EC/THC/GHC) +

een telefoontje naar Arjen Verburg / Pieter

van der Linden / Tobias Jonker.

Blijf thuis:

➢ Bij neusverkoudheid e/o hoesten e/o

benauwdheid e/o koorts;

➢ Totdat iedereen 24 uur geen klachten meer

heeft: Als iemand in jouw huishouden koorts

(vanaf de 38 C°) e/o benauwdheidsklachten

heeft,

➢ Tot 14 dagen na het laatste contact zonder

ziekteverschijnselen: Als iemand in jouw

huishouden positief getest is op het nieuwe

coronavirus (COVID-19)

➢ Minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van

de test: Als je het nieuwe coronavirus hebt

gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest);

Instructieposter Covid19 | Trainers en Coördinatoren 

Communicatie Gezondheidscheck Wel/niet welkom op de club Verplicht aan- of afmelden

Voorbereiding thuis Op tijd aanwezig en direct naar huis Hygiëne maatregelen
LUISTEREN, INSTRUEREN, CONTROLEREN,
HANDHAVEN


