
Maassluise Hockeyvereniging Evergreen 
 
 

 

Protocol Covid-19 met ingang van  11/5/2020 
 

Algemeen 
Evergreen maakt gebruik van het Covid-19 protocol en bijbehorende posters die zijn 

samengesteld door het NOC/NSF. Deze zijn te herkennen aan de oranje met paarse balken. 

Neem kennis van deze posters voor aanvang van de eerste trainingen. Ouders met jonge 

kinderen: leg de regels goed uit. Bij vragen kunnen kinderen terecht bij de veldwacht.  

 

Afspraken met de gemeente Maassluis 
MHV Evergreen heeft een plan met afspraken ingeleverd bij de gemeente Maassluis 

ingeleverd, hoe er veilig gesport kan worden. Op basis daarvan mogen we weer met 

beperkingen open. Niet navolgen van de afspraken kan vervelende gevolgen hebben voor de 

hele vereniging. Dit kan inhouden sluiting of boetes. Om die reden zal het bestuur niet 

aarzelen om bij niet opvolgen van afspraken of aanwijzingen direct in te grijpen. Dit zal ten 

alle tijden beginnen met verwijdering van het terrein door de veldwacht.    
 

Specifieke afspraken die gelden bij Evergreen 
 

Aanvullend aan het protocol dat is aangeleverd door NOC/NSF, zijn er specifieke afspraken bij 

Evergreen van toepassing.  

 

Afspraak 1: Volg de aanwijzingen altijd op  
Dit gaat om de aanwijzingen die op de borden staan en die gegeven worden door de 

veldwacht. Bij niet opvolgen op protest volgt verwijdering van het terrein. Bij ernstige 

overtredingen of herhaling, kan door het bestuur een volledige ontzegging van toegang van 

het terrein worden opgelegd.   

 

Afspraak 2: Veldwacht 
Er komt een rooster, waarbij ten alle tijden iemand rondom het veld toezicht houdt op de 

afspraken. De veldwacht wordt ingevuld door ouders. Geen toezicht is geen training. Wij 

vragen van de coaches om een rooster aan te leveren voor hun teams voor de komende 

weken. Aanmelden kan via de coach app. Dennis van Teffelen zal deze verzamelen. De 

veldwacht dient zich op te houden op het terras en ook herkenbaar te zijn aan een geel/oranje 

hesje. 

 

Bij de trainingen van de senioren hoeft vooralsnog geen veldwacht aanwezig te zijn. Wij 

vertrouwen erop dat deze leden oud en wijs genoeg zijn om zelf toe te zien op de afspraken. 

 

Afspraak 3: Verplicht handen wassen bij binnenkomst terrein 
Er staat een tijdelijke wastafel bij de ingang van het terrein, voorzien van een zeeppompje. 

Deze wastafel wordt geplaatst tegen de muur recht tegenover de poort . Bij binnenkomst is 

handen wassen verplicht. De veldwacht ziet hier op toe.   

 



Afspraak 4: Verblijf aanvang en verlaten terrein (looproute) 
We willen spelers bij binnenkomst en verlaten van het terrein zo veel mogelijk apart van elkaar 

te houden. Dit wordt aangegeven met bordjes en pijlen. De verzamelplaats voor de groep die 

aankomt bevindt zich op het terras onder de overkapping voor het clubhuis. Spelers moeten 

daar wachten totdat de vorige groep het veld volledig heeft verlaten en richting de poort is 

vertrokken. Na afloop van de training dient het terrein direct en via de aangegeven 

looproute verlaten te worden. De routes rondom veld 2 worden afgezet omdat deze te smal 

zijn.  

 

Afspraak 5: trainingen veld 1 en 2 starten en eindigen met 15 minuten verschil. 
Hiermee wordt voorkomen dat grote groepen elkaar op en rond het terrein tegenkomen.  Hou 

hier rekening mee!  Let ook op het protocol van NOC NSF : kom niet eerder dan 10 minuten 

voor het begin van de training naar de club.  

 

Afspraak 6: Geen ouders op het terras 
Ouders dienen hun kinderen af te leveren bij de verzamelplaats op het terras. Daar worden ze 

opgevangen door de veldwacht. Ouders die geen veldwacht dienst hebben, dienen het terrein 

te verlaten.  

 

Afspraak 7: Toezicht en hek sluiten tussen de trainingen Jongste Jeugd 
In verband met wegsturen ouders is vooral bij jongste jeugd extra alertheid nodig. We hebben 

hier als vereniging een zwaardere verantwoordelijkheid gekregen, dus voor de jongste jeugd 

geldt een minimum van 2 veldwachten. Het hek gaat dicht als iedereen binnen is. Kinderen 

mogen onder geen beding zonder begeleiding naar het toilet of zich buiten het zicht van de 

veldwacht of trainers bevinden i.v.m. omringende sloten en de kans op verdrinking.  

 

Afspraak 8: Toiletgebruik. 
Dit kunnen we niet grootschalig faciliteren in verband met de nieuwbouw. Dringend verzoek 

is dus aan spelers en ouders van jonge kinderen om thuis, net voor vertrek  te laten plassen.  

Voor absolute noodgevallen is er 1 Dixi met code slot beschikbaar bij de veldwacht. Deze Dixi 

wordt regelmatig gereinigd.  

 

Afspraak 9: Clubhuis en kleedkamers zijn gesloten  
Dit afgesproken met de gemeente Maassluis. In verband met de toegankelijkheid van de 

verbandtrommel, icepacks en sleutel van het grote hek (ambulance) is het clubhuis door de 

veldwacht wel te openen met een tag. Al deze items zijn te vinden direct achter de bar.  De 

tag is te verkrijgen via de coach van het betreffende team. De tags van de coaches worden 

hiervoor de komende week weer geactiveerd.  

 

 


