
Coronaprotocol MHC Leusden – 
afspraken met ouders/verzorgers 

 

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen (dd. 25 april 2020) 

 

Het is superfijn dat jouw zoon en/of dochter weer kan trainen! Maar om dat op een veilige manier te 

kunnen doen moeten we met elkaar ook flink wat afspraken maken. We hebben in dit protocol alles 

samengevat wat voor jou, als ouder/verzorger, belangrijk is om te weten of te doen. 

Alleen als we allemaal samenwerken, kunnen we onze (jongste) jeugd op een veilige en prettige 

manier laten hockeyen! 

 

Algemeen 

We gaan ervan uit dat al onze (jongste) jeugdleden weer komen trainen. Is dat niet zo, meld je kind 

dan af (of laat je kind zichzelf afmelden) voor de training op dezelfde manier als bij ‘normale’ 

trainingen. En verder: 

 Houd je kind thuis als hij/zij een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 Houd je kind thuis als iemand in jouw huishouden/gezin koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwd-

heidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag er weer gesport en naar 

buiten gegaan worden. 

 Houd je kind thuis als iemand in jouw huishouden/gezin positief getest is op het coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moeten jouw gezinsleden thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 

Houd er rekening mee dat jouw zoon of dochter weliswaar minder bevattelijk is voor het krijgen of 

overbrengen van het coronavirus, maar dat hij/zij het virus wel kán overbrengen, ook via de 

materialen die worden aanraakt. Op de club zijn volwassenen (trainers, begeleiders) aanwezig die 

deze trainingen voor hen mogelijk maken. Ook voor hun veiligheid is het superbelangrijk dat alle 

jeugd zich aan alle afspraken houdt! 

 

Voor, tijdens en na de training 

Het belangrijkste verschil met ‘normale’ trainingen is dat het clubhuis dicht moet blijven, dat 

jongeren van 13 t/m 18 jaar afstand van elkaar moeten houden en dat er geen andere volwassenen 

(ouders) op het clubterrein mogen komen dan de aangewezen coronabegeleiders en trainers. 

Dat heeft consequenties en die hebben we vastgelegd in protocollen. 

 

We vragen van jou als ouder/verzorger het volgende: 

 Neem met je kind het ‘coronaprotocol MHC Leusden voor spelers/speelsters’ zorgvuldig 

door en zie er op toe dat hij/zij de regels naleeft; 

 Druk je kind op het hart dat hij/zij altijd de aanwijzingen van de coronabegeleiders en 

trainers opvolgt; 

 Stem met je kind je contactgegevens af, zoals 06-nummers. 



 Als je je kind naar de club brengt, reis dan alleen met jouw kind(eren) of personen uit jouw 

huishouden. 

 Laat je kind zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club komen. Als ouder/verzorger 

heb je geen toegang tot het clubterrein, zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind. 

 Zie erop toe: 

o dat je kind niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op de club 

aanwezig is; 

o dat hij of zij vóór vertrek naar de club thuis naar het toilet gaat; 

o dat hij of zij een wedstrijdshirt én een wit t-shirt of uit-shirt meeneemt – we 

gebruiken nl. géén hesjes; 

o dat hij of zij een eigen, gevulde bidon meeneemt > het clubhuis is dicht! 

 Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, zoals de trainers, coronabegeleiders en 

bestuursleden. 

 Haal je je kind na de training op, zorg dan dat je afspreekt op de parkeerplaats en verlaat die 

zo snel mogelijk. 

 Zie erop toe dat je kind de hygiëneregels ook ná de training opvolgt. 

 

LET OP: We willen niet vervelend doen, maar het moet: als iemand zich moedwillig NIET aan de 

regels houdt, gaat diens hele team direct naar huis. No mercy! We doen een dringend beroep op 

iedereen om de regels na te leven. Niet alleen omdat er forse boetes op overtreding staan (kan 

oplopen tot € 4.000 per keer!), maar vooral omdat we echt samen elkaars gezondheid en veiligheid 

moeten borgen en samen lekker willen kunnen hockeyen! 

 

We wensen jouw zoon en/of dochter veel plezier! 


