
Coronamaatregelen HCWV (geldig vanaf 14 november 2021) 
 
Naar aanleiding van de maatregelen afgekondigd door de overheid staan hieronder de bij HCWV 
geldende Coronamaatregelen. Deze zijn gebaseerd op de protocollen van de KNHB en NOC*NSF.  

 
Corona-organisatie bij HCWV 
Binnen HCWV is een Corona-coördinator aangesteld die eindverantwoordelijk is voor naleving van de 
regels en aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente. Deze functie wordt ingevuld door de 
voorzitter van HCWV, Igor Passchier. 
 
Algemene Corona-maatregelen 

Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd 
bent. 
Onder de basisregels wordt verstaan: 

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 
• Houd 1,5 meter afstand als je niet aan het sporten bent (13 jaar en ouder), ook langs de lijn, 

tijdens de line ups, in de dug-outs of tijdens een bespreking op het veld. 
• Schud geen handen. 
• Was vaak en goed je handen. 
• Hoest en nies in je elleboog. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

 
Geen publiek 

Er mogen voorlopig geen toeschouwers meer aanwezig zijn bij de wedstrijden en trainingen. Naast de 
sporters hebben alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn toegang tot het sportcomplex. 
Denk bij functionarissen aan coaches, scheidsrechters, strikt noodzakelijke rijouders en 
verenigingsfunctionarissen. Sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd, moeten zo snel 
mogelijk het terrein te verlaten. 
 

Ontvangst (jongste) Jeugd 

Kinderen die door hun ouders worden gebracht, worden afgezet bij de fietsenstalling. Alle jongste 
jeugdteams verzamelen voor de wedstrijd of training op het terras voor het clubhuis. Ze worden daar 
opgewacht door hun trainer of coach. Met elkaar lopen ze naar het trainingsveld. Er wordt gezorgd 
voor extra begeleiding op de dagen dat de jongste jeugd traint. De kinderen worden na afloop ook 
weer teruggebracht naar het ophaalpunt. 
 

Clubhuis 
Voor de mensen die aanwezig mogen zijn, proberen we wel het clubhuis open te houden. Bij het 
betreden van het clubhuis moet door iedereen van 18 jaar en ouder een Coronatoegangsbewijs (CTB) 
worden getoond. Jeugd mag zonder bewijs naar binnen. De controle vindt plaats bij de ingang van het 
clubhuis (zie hieronder hoe dat geregeld is). Toegang tot de toiletten is bij HCWV mogelijk zonder het 
CTB te tonen. In het clubhuis en op het terras zijn vaste zitplaatsen. 
 

Evenementen en teambijeenkomsten 

Als onderdeel van een training of voorbereiding op een wedstrijd kunnen teams het clubhuis 
gebruiken. Helaas zijn er voorlopig verder geen evenementen en teambijeenkomsten mogelijk in het 
clubhuis. 
 
Het is na een wedstrijd toegestaan dat de teams samen één drankje drinken in het clubhuis (zittend). 
Daarna moeten de teams inclusief de begeleiding het complex verlaten. 

 
Openingstijden 
Doordeweeks 
Ons sportcomplex is gewoon open volgens het normale schema. Het clubhuis is doordeweeks wel 
gesloten. Toilet en EHBO zijn toegankelijk. 
 

Weekend 



In het weekend is het clubhuis geopend voor iedereen die op de vereniging mag zijn (sluiting is 
uiterlijk een half uur na de laatst gespeelde wedstrijd). In het weekend is het mogelijk om plaats te 
nemen in het clubhuis. Een CTB is dan voor iedereen van 18 jaar en ouder die het clubhuis betreedt 
verplicht (ook als je alleen afhaalt). Dit geldt de komende weken dus vooral voor de rijouders. 

Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zoals trainers, coaches, 
barmedewerkers, scanners) hoeven geen CTB te tonen als ze in functie zijn. Jeugd tot 18 jaar mag het 
clubhuis zonder CTB betreden. 
 
CTB 
Buiten zal niet gecontroleerd worden, dus iedereen kan trainen en wedstrijden spelen. Wel moet bij 
het betreden van het clubhuis een CorontaToegangsBewijs (CTB) worden getoond. Dat geldt voor 

iedereen van 18 jaar en ouder; jeugd mag dus zonder bewijs naar binnen. De controle vindt plaats in 
de hal van het clubhuis en ook op het terras zal worden gecontroleerd. Toegang tot de toiletten is bij 
HCWV mogelijk zonder het CTB te tonen. 
 

Het bestuur heeft besloten om dit als volgt te regelen: 
- Op zaterdagen wordt de controle gedaan door ouders van de thuisspelende teams. Hiervoor 

maken we wekelijks een rooster, waarbij we voor ieder tijdslot een teams aanwijzen die 
maximaal 2 ouders regelen.  

- Op zondag worden de scanners aangewezen uit de thuisspelende teams (gebaseerd op het 
barrooster). 

- de scanner houdt ook in de gaten dat er geen publiek aanwezig is. Als er toch mensen als 
publiek aanwezig zijn op de club, is het de taak van de scanner om deze mensen te vragen 
het complex te verlaten. 

 
Scan app 
Voor het scannen van de CTB’s wordt gebruik gemaakt van de app die te vinden is op 
https://coronacheck.nl/nl/scanner/.  
 
Privacy 

De CoronaCheck Scanner controleert of de QR-code van de bezoeker geldig is. Ook zie je als 

controleur een aantal minimale gegevens om te kunnen controleren of het coronabewijs bij de 
bezoeker hoort: 
De eerste letter van de voornaam, de eerste letter van de achternaam, de geboortedag en de 
geboortemaand. 
Om privacy te beschermen worden niet altijd alle hierboven genoemde gegevens getoond. Er kunnen 
één of meerdere van de bovenstaande gegevens wegvallen. Dan staat er een streepje (-) in het vakje.  

De CoronaCheck Scanner slaat deze gegevens niet op. 
 
Trainers, coaches en vrijwilligers 
Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zoals trainers, coaches, 
barmedewerkers) hoeven geen CTB te tonen als ze in functie zijn. Op alle andere momenten zal hen 
wel gevraagd worden naar het CTB. 
 

Uitwedstrijden 

Ouders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten bij de desbetreffende club een CTB tonen en 
uiteraard moeten de daar geldende maatregelen opgevolgd worden.  
Het advies is een mondkapje te dragen als je met mensen uit een ander huishouden in de auto zit. 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. 
 
Tot slot 

Het is van belang om bovenstaande maatregelen na te leven om de snelle verspreiding van het virus 
af te remmen. Alleen samen krijgen we Corona onder controle en kunnen we tegelijkertijd ook blijven 
hockeyen. Op de site van de KNHB is meer informatie te vinden over de Corona-maatregelen (inclusief 
een lijst met veelgestelde vragen). 
 
Voor vragen en/of opmerkingen over de Corona-maatregelen bij HCWV kan je terecht bij de corona-

coördinator van HCWV: Igor Passchier (te bereiken via corona@hcwv.nl). 
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