
 

Sportpark 

Ons sportpark is 
alleen toegankelijk 
voor spelers, 
trainers, coaches, 
managers, 
scheidsrechters en 
vrijwilligers 

Kiss & Ride  

Haal en breng uw 
kind alleen. Blijf 
niet wachten op de 
parkeerplaats, of 
wacht in de auto. 
Ga niet staan 
kletsen en voorkom 
groepsvorming van 
meer dan twee 
personen. 

Zaterdagochtendgroepen 
• Funkey’s vogelgroepen en de wedstrijdgroepen verzamelen voor het 

clubhuis in het desbetreffende vak  
• De trainers vangen hier de kinderen op 
• De kinderen worden na afloop door de trainersweer naar de uitgang 

gebracht 
• De spelbegeleiders van de wedstrijdgroepen krijgen een hesje van de 

trainingscoördinator 
• G-hockeyers mogen met hun begeleiders het sportpark op; de 

begeleiders krijgen van de trainer een hesje  
 

F-jes en E-tjes  
• De coach/spelbegeleiders vragen wij om 15 min voor aanvang van de 

wedstrijd voor het clubhuis te verzamelen  
• Met het hele team loop je gezamenlijk naar het veld  
• Het team loopt na afloop van de wedstrijd samen met de 

coach/spelbegeleider terug naar de uitgang  
 

D- t/m A-elftallen 
• Alleen toegang voor de spelers en 2 begeleiders per team 
• 15 min. voor aanvang wedstrijd het sportpark betreden 
• Kom indien mogelijk op de fiets  
• Verzamel met je team bij het veld waar je moet spelen  
• Teambesprekingen vinden buiten op het sportpark plaats  

 

De ruimte onder het 
clubhuis wordt 30 min. 
voor de 1e training/ 
wedstrijd geopend en 
30 min. na de laatste 
activiteit gesloten. 

Clubhuis/ 
materiaalhok 

Max 2 personen 
tegelijk in de toiletten 
of het materiaalhok 
toegestaan 

De kleedkamers zijn 
gesloten 

Horeca is gesloten 

 

Senioren 
 
 
Geen competitie & geen training.  

Coronahulp 

Wedstrijd op veld 
2 of 5  
Surveillant bij 
ingang: alleen 
spelers, coaches, 
managers, 
scheidsrechters en 
vrijwilligers zijn 
welkom op het 
terrein. Registratie 
is niet nodig. 

Wedstrijd op veld 1  
Surveillant bij 
clubhuis: voorkom 
samenscholing van 
teams onder en bij 
het clubhuis  
 

* Blijf thuis bij klachten. 
* Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
* Bij een positieve test, ben je verplicht het aan je 
coach en de verenigingsmanager te melden. 
 

Algemeen 
 

verenigingsmanager@hczwolle.nl       coronamaatregelen@hczwolle.nl   

Wedstrijd op veld 
3, 4, 6 of 7  
Surveillant op 
parkeerplaats of 
fietsenstalling: 
begeleiding van 
kinderen die 
komen of gaan.  

U kunt uw gele 
hesje ophalen bij 
het materiaalhok.  


