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nr Thema's Ouders / Verzorgers / 

Senioren

Benjamins, DEF ABC Veldcoordinatoren /

Trainers
ouder dan 18 jaar

(muv trainers met toestemming)

jeugd t/m 12 jaar jeugd 13 t/m 18 jaar met toestemming van HUDITO + 

herkenbaar aanwezig (hesjes)

1 Communicatie
4 Goedkeuring gemeente

5 Toezicht en handhaving

(Format gemeente 1f)

6 Informeren over de maatregelen op de 

vereniging

(Format gemeente 4)

7 Wel/niet welkom Ouders / Verzorgers / Senioren Benjamins, DEF ABC Veldcoordinatoren /

Trainers

8 Gezondheid

(Format gemeente 1a)

9 Samenkomsten

10 Activiteiten op de club Als ouder/verzorger/begeleider/ 

senioren heb je geen toegang tot de 

sportlocatie. Dit geldt zowel voor, 

tijdens als na de training van jouw 

kind(eren). Benjamins, EF verzamelen 

(op onderlinge afstand) op het HUDITO 

terrein in een apart vak. Trainers halen 

kinderen op en brengen ze daar weer 

terug.

11 G-hockey

(Format gemeente 1g)

12 BSO Plukkebol

13 Jeugdige niet-leden

(Format gemeente 2)

14 Derde partijen

(Format gemeente 3)

15 Voorbereiding thuis Ouders / Verzorgers / Senioren Benjamins, DEF ABC Veldcoordinatoren /

Trainers

16 Zorg algemeen,

aanmeldt/afmeldtplicht

Weet wie er aanwezig zijn bij de 

training/activiteit, zowel leden als niet-

leden

17 Contactgegevens van 

ouders/verzorgers

18 Hygiene: voorbereiding thuis

(Format gemeente 1a + 1b)

Help uw kinderen met de voorbereiding 

thuis.

19 Op tijd aanwezig en op tijd vertrekken, 

voor en na trainingen, op terrein en bij 

brengen en halen

(Format gemeente 1d)

30 minuten voor training aanwezig 

voor briefing:

- verantwoordelijkheden handhaving;

- trainingsstof

En voor begeleiden kinderen bij 

aankomst

HUDITO | PLAN VAN AANPAK COVID19

HUDITO wil eerst ervaring op doen en daarna verkennen hoe wij het complex onder voorwaarden kunnen open stellen voor derde partijen (buurtsportcoaches, 

basisscholen, binnensportverenigingen, Goalie Works, Jeugdclinics e.d.)

HUDITO vraagt aan de ouders om op de stick van de kinderen het 06-nummer van een ouder te schrijven of te plakken.

De BSO's Plukkebol gaat vanaf 11 mei weer open: Het BSO-deel van het clubhuis, het kleine veldje en de tussenliggende speelplaats zijn alleen toegankelijk voor 

het personeel en de kinderen van Plukkebol. De BSO zorgt voor de instructie naar ouders over looproutes en beperking toegang ouders. HUDITO houdt rekening 

met de aanvang en einde van de trainingstijden om te veel gelijktijdige verplaatsingen op het terrein te voorkomen.

De trainingen zijn niet verplicht. Indien ouders vanuit bezorgdheid of andere redenen de kinderen liever thuis laten dan heeft HUDITO daar begrip voor. 

De trainers zijn niet verplicht om training te geven. HUDITO inventariseert de bereidheid en beschikbaarheid.

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 (avond van te voren) hebben aangemeld mogen NIET meetrainen.

De gemeente vraagt om na te denken hoe HUDITO jeugdige niet-leden kan betrekken bij de trainingen die wij aanbieden. 

HUDITO biedt in de 'pilotfase' (komende 2-3 weken) voor elke leeftijdsgroep een trainingsmoment aan van 1 uur/week. 

Aanmelden via jhc@hudito.nl o.v.v. naam + geboorte datum + 06-nummer ouder/verzorger + naam vriend(in) op HUDITO (indien van toepassing)

Niet eerder dan 15 minuten (en niet later dan 5 minuten) voorafgaand aan de start trainingstijd op locatie aanwezig zijn 

en na training direct naar huis. Te laat aanwezig is NIET meetrainen.

Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.

Tijdens activiteiten op de club zijn op elk veld veldcoordinatoren (>18 jaar) aanwezig die namens HUDITO toezicht houden op de juiste werkwijze en 

verantwoordelijk zijn voor handhaving. 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.

HUDITO heeft verenigingsmanager Arjen Verburg aangewezen als aanspreekpunt (Corona-coordinator) voor de gemeente.

Tot tenminste 20 mei geldt dat iedereen zo veel mogelijk thuis moet blijven en zo veel mogelijk thuis moet werken: Deze maatregel is onveranderd en daarmee 

worden vergaderingen en/of andere overleggen via telefoon of video-calls gevoerd.

De regie bij het weer openstellen van het complex voor de jeugd ligt bij de gemeente die daar afspraken over maakt met de verenigingen en sportparken. De 

gemeente houdt toezicht op de handhaving van de hygiene maatregelen van het RIVM. 

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.  

Alleen trainingen georganiseerd door HUDITO zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.

Er is geen toegang voor jeugd en/of senioren voor individuele trainingen of voor het spelen met elkaar.

- 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 donker en een licht shirt mee

De G-hockey teams hebben binnen elk team spelers/speelsters ouder en jonger dan 18 jaar. De G-hockeycommissie is gevraagd om na te denken of en in welke 

mate er invulling kan worden gegeven aan de versoepeling van de maatregelen voor sport. Het G-hockey is momenteel geen onderdeel van het actuele plan. 

Eventuele aanpassingen volgen later en zullen aan de gemeente worden voorgelegd.

Kinderen, ouders en trainers/coaches met 'verkoudheids'klachten en/of die behoren tot een risico-groep zijn niet welkom op de club of directe nabijheid. Verder 

geldt:

- Blijf thuis bij 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 je kind 

weer laten sporten en naar buiten;  

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze 

persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

HUDITO informeert haar leden, de ouders/verzorgers en trainers/coaches via bulk-mail (via LISA-ledenadministratie), via de internetsite, via de HUDITO-app, via 

sociale media en via (geplastificeerde) posters op de club.

De veldcoordinatoren en trainers ontvangen van te voren digitaal instructies en worden op de club voor de training nogmaals geinstrueerd.

Bij aanvang en afsluiting van de training worden de jeugdleden door de veldcoordinatoren en trainers herinnerd aan de specifieke aandachtspunten en relevante 

informatie.
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20 Aankomst / vertrek Ouders / Verzorgers / Senioren Benjamins, DEF ABC Veldcoordinatoren /

Trainers

21 Toegang tot terrein.

(Format gemeente 1d)

Als ouder/verzorger/begeleider/ 

senioren heb je geen toegang tot de 

sportlocatie. Dit geldt zowel voor, 

tijdens als na de training van jouw 

kind(eren). Benjamins, EF verzamelen 

(op onderlinge afstand) op het 

parkeerterrein in aparte vakken. 

Trainers halen kinderen op.

22 Zorg er met een duidelijke aanrijdroute 

van auto’s en fietsen voor dat trainers 

en sporters de 

accommodatie op een veilige manier 

kunnen betreden

(Format gemeente 1d)

Als ouder/verzorger/begeleider/ 

senioren heb je geen toegang tot de 

sportlocatie. Dit geldt zowel voor, 

tijdens als na de training van jouw 

kind(eren). Benjamins, EF verzamelen 

(op onderlinge afstand) op het 

parkeerterrein in aparte vakken. 

Trainers halen kinderen op.

23 Afstand houden, voor en na trainingen 

(binnen teams en tussen teams) , op 

terrein en bij brengen en halen

(Format gemeente 1b+1d)

Altijd 1,5 meter afstand houden T.o.v. ouderen (>12 jaar) altijd 1,5 

meter afstand houden

Altijd 1,5 meter afstand houden

Bij voorkeur zelfstandig op de fiets naar 

de club en naar huis (niet in groepjes)

Altijd 1,5 meter afstand houden

Zelfstandig naar de club en naar huis

24 Op de club Ouders / Verzorgers / Senioren Benjamins, DEF ABC Veldcoordinatoren /

Trainers

25 Algemene hygiene regels

(Format gemeente 1a + 1b)

26 Gezondheid van de trainers / 

veldcoordinatoren

(Format gemeente 1a)

Altijd 1,5 meter afstand houden T.o.v. ouderen (>12 jaar) altijd 1,5 

meter afstand houden

Altijd 1,5 meter afstand houden Altijd 1,5 meter afstand houden

Alleen inzet van trainers jonger dan 70 

jaar en niet afkomstig uit de risico 

groepen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

voor gebruik van trainingsmaterialen.

27 Zorg op het terrein voor een duidelijke 

routing zodat personen elkaar zo min 

mogelijk passeren bij het betreden of 

verlaten van de accommodatie

(Format gemeente 1d)

Als ouder/verzorger/begeleider/ 

senioren heb je geen toegang tot de 

sportlocatie. Dit geldt zowel voor, 

tijdens als na de training van jouw 

kind(eren). Benjamins, EF verzamelen 

(op onderlinge afstand) op het 

parkeerterrein in aparte vakken. 

Trainers halen kinderen op.

28 Vaststellen van leeftijdscategorie van 

leden

(Format gemeente 1b)

NVT

29 De leeftijdsgroepen mogen op de club 

niet gelijktijdig trainen en niet 

gemengd worden tijdens de wisseling 

van groepen voor/na de training.

(Format gemeente 1b + 1d)

NVT

30 Toegang tot clubhuis

31 EHBO en AED

32 Toilet voor calamiteiten

De EHBO is vanaf buiten direct en apart bereikbaar. 

De AED is vanaf buiten direct en apart bereikbaar. 

Voor calamiteiten is er een afgesloten aparte wc vanaf buiten direct en apart toegankelijk (onder begeleiding)

In het aangepaste trainingschema worden de leeftijdsgroepen strikt gescheiden door verschillende timeslots en met 

voldoende tijd tussen de trainingen van deze verschillende leeftijdsgroepen. 

In het aangepaste trainingschema wordt de starttijd per veld strikt gescheiden door verschillende timeslots en met 

voldoende tijd tussen de startijden van deze verschillende velden. 

De groepsgrootte is vastgesteld op basis van de teamindelingen in het LISA-ledenadministratie systeem.

De trainingsgroepen Benjamins en EF verzamelen in een apart vak naast de toegang tot het terrein en worden daar ook 

weer terug gebracht.

Na de training moet iedereen direct naar huis gaan.

HUDITO heeft twee aparte toegangen tot het terrein (Rotterdamse weg + ingang zijde Lucht- en Ruimtevaart)

De fietser moeten via de toegang aan de Rotterdamse weg aankomen en vertrekken.

De toegang aan de zijde van Lucht- en Ruimtevaart is alleen voor voetgangers.

HUDITO voorziet in aparte fiets-parkeerplaatsen per veld (3 velden).

De velden hebben elk 2 aparte ingangen en deze liggen niet in de directe nabijheid van de ingangen van de andere 

velden. 

Op het terrein staan de looproutes aangegeven met de bewegwijzering van de KNHB (zie bijlage).

HUDITO heeft twee aparte toegangen tot het terrein (Rotterdamse weg + ingang zijde Lucht- en Ruimtevaart)

De fietser moeten via de toegang aan de Rotterdamse weg aankomen en vertrekken.

De toegang aan de zijde van Lucht- en Ruimtevaart is alleen voor voetgangers.

HUDITO voorziet in aparte fiets-parkeerplaatsen per veld (3 velden).

De velden hebben elk 2 aparte ingangen en deze liggen niet in de directe nabijheid van de ingangen van de andere 

velden. 

Op het terrein staan de looproutes aangegeven met de bewegwijzering van de KNHB (zie bijlage).

- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

- Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld.

- Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 

- Vermijd het aanraken van je gezicht; 

- Schud geen handen; 

Trainingstijden van "Benjamins, DEF" versus "ABC" niet gelijktijdig op de club en strikt gescheiden houden.

Controle van leeftijden is van te voren vastgesteld via het LISA-ledenadministratie systeem en teamindelingen. Er zijn 

alleen trainingen met het eigen team en volgens deze teamindelingen.

De trainers controleren en handhaven.

Alleen toegang voor trainingen georganiseerd door HUDITO

Het clubhuis, inclusief de horecavoorzieningen, toiletten en kleedkamers, is gesloten.
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33 Op het veld Ouders / Verzorgers / Senioren Benjamins, DEF ABC Veldcoordinatoren /

Trainers

34 Afstand houden tijdens trainingen 

(binnen teams en tussen teams) 

(Format gemeente 1b+1c)

NVT T.o.v. ouderen (>12 jaar) altijd 1,5 

meter afstand houden

35 Hygiene van materialen 

(schoonmaken, uitgifte, inname)

Zorg dat er  zo min mogelijk 

materialen gedeeld moeten 

worden; 

(Format gemeente 1a + 1b + 1e)

NVT Iedere trainer krijgt handschoenen en 

een eigen set pionnen. Na afloop 

moeten deze in een container leggen 

en deze worden weer schoon gemaakt.

Op elk veld liggen ballen klaar en deze 

worden na de laatste trainingen in een 

container gelegd en daarna weer 

schoon gemaakt.

36 Reguleren van groepsgrootte

(Format gemeente 1b + 1c)

NVT Tevens is er een 

maximumgroepsgrootte per 

veld/trainer/leeftijdsgroep om de 1,5m 

afstand te kunnen garanderen: 

- Tot D: Maximaal 66 personen per 

veld (inclusief begeleiding) waarvan 4 

trainers en 1 veldcoordinator.

- Voor de D-jeugd geldt maximaal 32 

personen per veld (inclusief 

begeleiding) waarvan 3 trainers en 1 

veldcoordinator.

Tevens is er een 

maximumgroepsgrootte per 

veld/trainer/leeftijdsgroep om de 1,5m 

afstand te kunnen garanderen: 

Maximaal 32 personen per veld 

(inclusief begeleiding) waarvan 3 

trainers en 1 veldcoordinator.

Max. 1 begeleider/ 1-7 personen

Max. 2 begeleiders/ 8-14 personen

Max. 3 begeleiders/ 15-21 personen

Max 4. begeleiders / > 21 personen

Controle en handhaving door 

veldcoordinatoren en trainers

37 Inhoud van de trainingen

Zorg dat de training klaar staat als de 

kinderen het veld op komen zodat je 

gelijk kunt beginnen. Laat 

kinderen in daartoe afgebakende 

ruimtes trainen

(Format gemeente 1c)

NVT

Spelers/speelsters mogen de ballen en pionnen alleen aanraken met een 

hockeystick.

Er wordt getraind zonder hesje, speler/speelsters moeten daarom een donker en 

een licht shirt mee te nemen.  

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.

De trainers krijgen van HUDITO een trainingsprogramma dat zij moeten volgen, zodat de regels op juiste wijze in acht 

kunnen worden genomen. Bij het opstellen van dit programma wordt ook gebruik gemaakt van de trainingsformats (2 

bijlagen) die nu aangerijkt worden door de KNHB.

Per veld worden van te voren oefeningen uitgezet. 

Altijd 1,5 meter afstand houden
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