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versie 29 september 2020 

 

BASISREGELS 

1. Blijf thuis indien: 

 je klachten* hebt; 

 je nauw contact hebt met iemand met corona of bij iemand in huis woont die klachten* heeft. 

2. Krijg je tijdens de wedstrijd klachten*? Ga dan naar huis 

3. Was regelmatig je handen met water en zeep 

* klachten zijn bijvoorbeeld: koorts, benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten. Neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn en incidenteel hoesten worden voor deze leeftijdsgroep niet als klachten beschouwd 

 

AANVULLENDE REGELS WEDSTRIJDEN 

1. Houd je aan de regels 

2. Kom niet eerder dan een half uur voor het  begin van de wedstrijd naar de club 

3. Denk je dat het gaat regenen, zorg dan dat je droge kleren en regenkleding meeneemt 

4. Kleedkamers op Upward blijven gesloten, kleed je dus thuis al om 

5. Ga zoveel mogelijk thuis naar de WC 

6. Ieder strafcornermasker: 

 wordt voor de wedstrijd schoongemaakt 

 wordt door slechts één speler gebruikt (of, als het echt niet anders kan, voor gebruik door een ander 

grondig gereinigd) 

7. Verlaat na afloop van een wedstrijd zo snel mogelijk het veld 

8. Het is voorlopig niet mogelijk om na de wedstrijd een ranja met de tegenstander te drinken; als je klaar bent 

met hockeyen, ga je meteen naar huis 

 

 

VOOR COACHES & MANAGERS 

1. Bij de wedstrijden is GEEN publiek toegestaan; alleen het team en de begeleiding (coaches, managers en 

spelbegeleiders (bij F- en E-wedstrijden)) mogen het terrein betreden, (groot)ouders en andere 

belangstellenden moeten thuisblijven;  

2. Laat spelers zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club komen (dus op de fiets); mochten ze toch 

worden gebracht, laat de ouders dan weten dat ze dan gebruik moeten maken van het Kiss&Ride drop off 

point op P2 

3. Begeleiders moeten zich altijd registreren (via https://upward.nl/registratie/); registreer je op donderdag of 

vrijdag, dat voorkomt dat je dat op de wedstrijddag moet doen; dit geldt voor thuis- én uitwedstrijden 

4. Teams worden bij toerbeurt gevraagd twee ouders beschikbaar te stellen om CoronaCoördinator (CoCo) te 

zijn; dit komt in de plaats van de bardienst 

5. Meegebrachte etenswaren worden niet (uit)gedeeld; NB: dat geldt dus ook voor de gezonde (fruit)snack in 

de rust (laat iedere speler zelf iets meenemen) 

6. Zingen en schreeuwen is voor, tijdens en na de wedstrijden niet toegestaan (geldt voor spelers én 

begeleiding) 

7. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels die gelden op Upward of op de club die jouw team bezoekt en 

houd je aan die regels; ga na of de club die bezocht gaat worden beperkingen stelt aan het aantal 

chauffeurs dat mag meekomen 

8. Draag een mondkapje in de auto wanneer een ander persoon, ouder dan 12 jaar, meerijdt 

9. Houd ten opzichte van iedereen van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand  

 

https://upward.nl/registratie/

