
Hudito ABC Covid- richtlijnen 

 

Beste ABC jeugdleden, 

Zoals jullie wellicht hebben vernomen, heeft de regering besloten dat de jeugd weer 

mag trainen in georganiseerde vorm, in beperkte mate en volgens strikte richtlijnen. 

In navolging van de eerder door het bestuur gecommuniceerde algemene richtlijnen en 

protocollen van het NOCNSF en KNHB vinden jullie hieronder specifieke instructies 

welke van toepassing zijn voor alle ABC leden die op Hudito komen trainen gedurende 

deze Covid-19 periode. 

We willen alle ABC leden verzoeken deze instructie met richtlijnen goed door te nemen. 

Indien deze richtlijnen niet gevolgd worden, zullen de desbetreffende spelers/speelsters 

van het complex verwijderd worden en zijn deze niet meer welkom bij volgende 

trainingen. 

Een deel van de ABC jeugd traint donderdag 30 april of vrijdag 1 mei. Het 

trainingsschema staat vandaag in de Hudito app. 

Vanaf maandag 4 mei trainen alle jeugdteams één keer per week 60 minuten volgens 

een vast trainingsschema wat z.s.m. in de Hudito app gezet wordt. 

We hopen dat iedereen zich realiseert, dat deze richtlijnen er zijn om iedereen (spelers, 

trainers etc) te beschermen in deze periode zodat we allemaal gezond blijven. 

 

Sportieve groet, 

Dion van Reenen 

Voorzitter JHC  
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Voorbereiding 

 Meld je uiterlijk de dag voor je training aan/af voor je training in de Hudito app. 

Mensen die zich niet hebben aangemeld, mogen niet meetrainen 

 Neem een rood en een wit shirt mee 

 Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 

weer sporten en naar buiten 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 

coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze 

persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 

contact. 

 

Naar de training 

 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 

 Fiets bij voorkeur alleen naar Hudito, hou altijd 1.5 meter afstand 

 Zorg dat je 10 minuten voor (en niet eerder) de training aanwezig bent. Kom je te 

laat, dan mag je niet meer meetrainen 

 Volg de aangegeven routes (zie ook de plattegrond bij het bericht op de Hudito 

website) naar de helft van het veld waar jouw training is 

 Leg je spullen langs de kant van het veld, op 1.5 meter van elkaar af. Dug-outs 

mogen niet gebruikt worden 

 Let op: het clubhuis is gesloten 
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Tijdens de training 

 Hou altijd 1.5 meter afstand van je medespelers/speelsters en trainer 

 Raak de hockeyballen alleen aan met je hockeystick 

 Raak de pionnen op het veld niet aan 

 Niet spugen en/of je neus snuiten op het veld 

 Probeer niet je gezicht aan te raken 

 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 aanwijzingen van de trainer en/of veld coördinator op  

 

 

 

Na de training 

 Vergeet niet je spullen te pakken en mee te nemen 

 Verlaat direct het Hudito complex via de aangegeven routes (zie ook plattegrond 

bij het bericht op de Hudito website) 

 Fiets bij voorkeur alleen naar huis, hou altijd 1.5 meter afstand 

 Was bij thuiskomst je handen minimaal 20 seconden met zeep 

 

 


