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Hervatten trainingen  
 

 
Algemene informatie over de beperkingen: 

 Het aantal spelers per veld is beperkt en afhankelijk van de leeftijdscategorie. 
Dit heeft gevolgen voor de veldindeling en het trainingsschema. Het schema 
kan onderhevig zijn aan wijzigingen en is zichtbaar op de site en in de 
Xenios-app. 

 Er is hard gewerkt aan het bedenken van geschikte oefeningen en 
trainingsvormen voor alle (jeugd)teams. 

 Het deelnemen aan de trainingen is vrijwillig. 

 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

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

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

 

Informatie voor jongste jeugd en D-teams 

 Per spelersgroep van 1 tot 7 personen is maximaal 1 begeleider toegestaan. 
Per spelersgroep van 8 tot 14 personen zijn maximaal 2 begeleiders 
toegestaan. 

 Per spelersgroep van 15-21 personen, max 3 begeleiders 
 Per spelersgroep van meer dan 21 personen, max 4 begeleiders 
 Voor de jongste jeugd en de D-jeugd geldt de afstandsregel niet. Alle trainers 

en coördinatoren moeten onderling en naar de kinderen wel 1,5 meter 
afstand bewaren. 

 De materialen voor de jongste jeugd worden door de club beschikbaar gesteld 

en na het gebruik op woensdag, vrijdag en zondag gereinigd. D-teams maken 
gebruik van hun eigen trainingsmaterialen. Trainers van deze teams zijn zelf 
verantwoordelijk voor het reinigen van hun trainingsmaterialen en worden 

hierbij geholpen door vrijwilligers. 

 

Informatie voor A-, B-, C-teams en senioren  

 Maximaal 20 personen op het veld, inclusief begeleiding op 1 veld.  

Bij de seniorenteams zijn de teams zelf verantwoordelijk voor handhaving 
van het maximaal aantal personen op een veld. 

 Voor A-, B- en C-teams en senioren geldt dat tijdens de training te allen tijde 

1,5 meter afstand moet worden gehouden. Dit geldt voor iedereen die 
aanwezig is op het sportveld, inclusief familieleden. Trainers en coördinatoren 
zullen hierop toezien. 

 De A-, B- en C- en seniorenteams maken gebruik van hun eigen 
trainingsmaterialen. Trainers van deze teams zijn zelf verantwoordelijk voor 
het reinigen van hun trainingsmaterialen en worden hierbij geholpen door 

vrijwilligers. 
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Maatregelen op en om ons sportcomplex (plattegrond) 

 Alleen de spelers, trainers, coördinatoren en vrijwilligers betreden het 
complex. Het complex is nog niet opengesteld voor ouders of verzorgers. 

 Alle coördinatoren zullen duidelijk herkenbaar zijn. Hockeytrainers dragen een 
geel hesje, vrijwilligers een oranje hesje. Hun adviezen dienen te allen tijde 
te worden opgevolgd. 

 Kom vooral op de fiets naar de training. Kinderen kunnen hun fiets parkeren 
op de aangegeven plekken. 

 Toch met de auto? Bij het kunstwerk bij de ingang kan je je kind afzetten (op 

de kaart aangegeven met “Afzetplek”). Bij het ophalen vragen we je eerst 
kort je auto te parkeren. Vervolgens kan je te voet je kind ophalen.  

 Let op: de parkeerplaatsen zijn gesloten en er is zeer beperkte 

parkeermogelijkheid langs de weg.  
 Op de nieuwe plattegrond, klik hier, wordt aangegeven waar de EF-jeugd 

verzamelt) om door de trainers opgehaald te worden. Let op: de 

verzamelplek is gewijzigd. Deze bevindt zich nu aan de Oostzijde van het 
Rabobank-veld KG12B. ABCD-jeugd loopt zelf naar het trainingsveld.  

 Per veld wordt aangegeven waar je het veld betreedt en waar je deze verlaat. 
De rode lijnen geven de looprichting aan. Houd deze aan. 

 Het clubhuis is gesloten. EHBO-trommel en blessure-ijs zijn beschikbaar. 

 De kleedkamers en wc’s in het clubhuis zijn gesloten. Ga dus thuis naar de 
wc. Zorg dat je al je hockeykleding, inclusief schoenen en 
scheenbeschermers, aan hebt voordat je op het sportpark komt. Omkleden 

op Xenios is niet toegestaan, ook niet op de velden. 
 Zorg voor eigen drinken/bidon. 
 De trainingsmaterialen (incl. de ballen) mogen door de spelers niet worden 

aangeraakt. Alleen de trainer mag de ballen en overige materialen aanraken. 
Er wordt getraind zonder hesjes. Trainingsmaterialen worden na elke training 
gereinigd. Trainers desinfecteren voorafgaand en na de trainingen hun 

handen met middelen die door de club worden aangereikt. 
 Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het 

veld. 

 Alleen het gebruik van eigen keeperspullen is toegestaan. Keepers kunnen 
hun uitrusting naast de dug-out aantrekken of op advies van de 
trainer/coach. Trainer/coach helpt de jongsten indien nodig met aantrekken.  

 Je mag niet eerder dan 5 minuten voor de training op het sportpark aanwezig 
zijn en na je training dien je Sportpark Sloten direct te verlaten. Het is niet 
toegestaan om te blijven ‘hangen’. 

 Het complex is alleen geopend voor de georganiseerde trainingen. Vrij trainen 
is helaas nog niet toegestaan. Dit geldt voor de locatie aan de Ringvaartdijk 
en Sportpark Sloten. 

 

 
 
 

 

https://www.wizzymaps.com/hockey/xenios/plattegrond.php
https://www.wizzymaps.com/hockey/xenios/plattegrond.php
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De bovenstaande opzet geldt tot nader order. We zijn afhankelijk van nadere 
besluitvorming en maatregelen. Ook door onze eigen evaluaties kunnen 

aanpassingen noodzakelijk zijn. Berichtgeving verloopt via nieuwsberichten 
op de website en in de Xenios-app. 
 

Onze aanpak is in overeenstemming met de richtlijnen van de gemeente, de 
KNHB, NOC-NSF en de RIVM. We realiseren ons dat we een stevig beroep 
doen op de verantwoordelijkheid van iedereen. Maar het waarborgen van 

onze gezondheid en veiligheid staat voorop. We vertrouwen erop dat we dit 
samen kunnen doen!  
 

 
Veel hockeyplezier! 
 
 
Xenios, dat zijn jij en ik samen 

 


