
HOCKEY & CORONA
De competitie gaat weer van start. Dit moet je weten!

Algemeen
• Bij het betreden van Sportpark Sloten wordt 

iedereen, zowel spelers als bezoekers, geacht 
zich te registreren. Dat kan via deze link (bijv. 
thuis) of via het scannen van de QR-code op 
het complex. De QR-code vind je op het “Houd 
1,5 meter afstand”-bord bij de ingang én bij het 
clubhuis op het raam. 

• Positieve test in het team? De GGD bepaalt 
de gevolgen voor het team. Heb je een vraag 
of advies nodig? Stuur dan een mail naar de 
Xenios-coördinatoren via corona@xenios.nl.

• Alle wedstrijden worden in principe gespeeld. 
Ondervind je problemen? Overleg dan met de 
wedstrijdsecretaris.

• Bij uitwedstrijden wordt geadviseerd om vanaf 13 
jaar een mondkapje te dragen als er personen uit 
meerdere huishoudens meerijden. 

Clubhuis
• In het clubhuis is één-richting verkeer van kracht.
• Kleedkamers zijn toegankelijk (met inachtneming 

van de afstandsregel).
• De bar boven is niet in gebruik. Beneden in de 

hal is een bar met beperkt assortiment. Ingang 
via de voordeur, uitgang via de dubbele zijdeur. 

• Voor jeugdteams kunnen limo-kannen worden 
opgehaald bij de benedenbar.

We doen een beroep op een ieders 
verantwoordelijkheid zodat we veilig naar Sportpark 
Sloten kunnen gaan, om te sporten of om te kijken.

Basisregels
• Heb je klachten? Blijf thuis  

en laat je testen.
• Houd 1,5 meter afstand van 

anderen.
• Was vaak je handen met 

water en zeep, juist ook voor 
en na bezoek sportlocatie.

• Schud geen handen.

1,5 meter
• Kinderen t/m 12 jaar hoeven 

geen afstand te houden.
• 13- t/m 17-jarigen hoeven 

onderling geen afstand 
te houden, wel t.o.v. 
volwassenen.

• Volwassenen moeten altijd 
afstand houden, behalve 
tijdens het hockeyen.

Meer info?
• Kijk voor het sportprotocol 

“verantwoord sporten” en 
veelgestelde vragen op de 
site van de KNHB.

https://www.xenios.nl/registratie/
mailto:corona%40xenios.nl?subject=
https://www.knhb.nl/nieuws/coronamaatregelen-en-de-voorbereiding-voor-het-nieuwe-seizoen

