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1. CORONA PROTOCOL V.M.H.C. CARTOUCHE 

De belangrijkste punten uit dit protocol 

▪ REGISTRATIE IS VERPLICHT!  

Dat kan van tevoren via de QR-code op de site of bij aankomst. 

▪ Handhaving van de regels is een verantwoordelijkheid van alle leden dus spreek elkaar vriendelijk 

aan wanneer je ziet dat iemand zich niet aan de regels houdt. 

▪ Voor toeschouwers rond de velden buiten geldt een maximum aantal van 250 toeschouwers. 

▪ Voor bezoekers van het clubhuis geldt dat maximaal 100 bezoekers tegelijk binnen mogen zijn. 

▪ De manager checkt een dag voor elke uitwedstrijd de website van de tegenpartij of er bijzondere 

maatregelen gelden. 

▪ Volg de looproutes. 

▪ Terras: geen bijeenkomsten, geen maaltijden, geen teamlunches, overige consumpties zittend 

nuttigen. 

▪ Aantal mensen in Opkamer, Serre, Elftalkamer, Commissiekamer en Overloop t ref je op pagina 9 

van dit Protocol. 

1.1. ALGEMEEN 

Dit Protocol is opgesteld om, binnen de kaders die door de landelijke en lokale overheid zijn 

opgesteld ter bestrijding van het coronavirus, de activiteiten van V.M.H.C.  Cartouche op het 

sportpark Duivesteyn zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, waarbij de volgende uitgangspunten 

gelden: 

▪ Er wordt strikt de hand gehouden aan alle van overheidswege gestelde regels en dringende 

adviezen, en de uitwerking daarvan door NOC/NSF in het sportprotocol en de KNHB-richtlijnen, 

bedoeld om samen veilig te kunnen sporten en het verenigingsleven doorgang te laten vinden.  

▪ Binnen alle gestelde wettelijke regels, richtlijnen en adviezen streeft Cartouche er naar om alle 

verenigingsactiviteiten zoveel mogelijk normaal doorgang te laten vinden. Dus als het 

toegestaan is en veilig kan, gaan wedstrijden, trainingen, teamactiviteiten en 

verenigingsactiviteiten zoveel mogelijk door.  

Als het niet nodig is, zullen wij niet op voorhand extra maatregelen treffen die de normale 

sportieve en verenigingsactiviteiten beperken (zoals bijvoorbeeld het verbieden van toegang van 

supporters van bezoekende clubs, of algehele sluiting van het clubhuis) 

▪ De in dit Protocol gestelde regels gelden voor iedereen die als lid, betrokkene of gast van 

Cartouche het sportpark Duivesteyn betreedt.  

Daarnaast wordt leden en ouders van Cartouche ook dringend verzocht om bij activiteiten in het 

kader van Cartouche (uitwedstrijden, bijeenkomsten, vergaderingen), die niet op sportpark 

Duivesteyn plaatsvinden, zich te houden aan alle coronaregels, algemene regels en de eventuele 

extra regels zoals die op die locatie gelden). 

▪ Het is in ieders belang dat alle leden en bezoekers zich stipt houden aan alle regels en adviezen, 

niet alleen voor zichzelf, maar ook voor alle anderen in hun omgeving.  

▪ Handhaving van de regels is een verantwoordelijkheid van alle leden, en zeker niet alleen van 

de verenigingsmanager, barvrijwilligers of bestuursleden. Cartouche verwacht in de eerste plaats 
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dat iedereen de eigen verantwoordelijkheid neemt door zich aan de regels te houden. Minstens 

zo belangrijk is elkaar scherp houden. Elkaar scherp houden doen wij tijdens een wedstrijd naar 

elkaar, dus waarom zouden wij het in de strijd tegen corona dan niet ook doen: spreek elkaar 

vriendelijk aan wanneer je ziet dat iemand (bewust of onbewust) de regels overtreedt. Ook de 

strijd tegen corona is een gezamenlijke strijd, die wij met z'n allen moeten doen.   

Als iedereen zich aan de regels houdt, zijn we in staat om het virus onder controle te krijgen en zijn 

we in staat om zo veilig mogelijk te doen waarvoor iedereen op Cartouche komt: actief of passief 

genieten van sportief hockey!  

1.2. BESLISSINGEN 

Dit Corona Protocol is vastgesteld door het bestuur van V.M.H.C.  Cartouche. Indien nodig worden 

beslissingen over het toepassen van de regels van dit Protocol genomen door de vanuit het bestuur 

aangewezen Corona-Coördinatoren: 

▪ Albert Meijer – bestuurslid Algemene Zaken, 06-53267374 

▪ Edwin de Groot – bestuurslid Communicatie & PR - Events en Bar 06-21253138 

 

1.3. TOEPASSING RICHTLIJNEN & ADVIEZEN OVERHEID, NOC/NSF EN KNHB 

Door de (rijks)overheid, NOC/NSF en de KNHB vastgestelde regels worden vanzelfsprekend door 

V.M.H.C.  Cartouche toegepast. 

 

Waar in de regels en richtlijnen sprake is van adviezen worden deze 1:1 overgenomen door V.M.H.C.  

Cartouche als dwingende regel. V.M.H.C.  Cartouche zal niet afwijken van een advies van overheid, 

NOC/NSF en/of KNHB , tenzij zwaarwegende belangen zich tegen het volgen van het advies verzetten 

en het niet opvolgen van het advies niet van negatieve invloed is op de bestrijding van het 

coronavirus. Een dergelijke beslissing om een advies niet te volgen, kan alleen door het bestuur 

worden genomen. 

 

1.4. VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN, LOCATIES EN DE REGELS 

Voor de verschillende activiteiten en locaties op het sportpark gelden verschillende regels.  

Dit Protocol is daarom onderverdeeld in verschillende onderdelen, te weten: 

1. Algemeen 

2. Regels bij uitwedstrijden 

3. Sportpark Duivesteyn - algemeen 

4. Sportpark Duivesteyn - triage/gezondheidscheck 

5. Velden – sporters 

6. Velden – publiek 

7. Clubhuis Cartouche - bar/begane grond (Opkamer, Serre) 

8. Clubhuis Cartouche - overige ruimten (1e etage: Elftalkamer, Commissiekamer, overloop) 

9. Clubhuis Cartouche - kleedkamers 

10. Dome Cartouche 
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2. REGELS PER ACTIVITEIT / LOCATIE 

2.1. ALGEMEEN 

▪ Blijf thuis als je klachten hebt en laat je zo snel mogelijk testen. 

▪ Buiten het veld en binnen in het clubhuis en de kleedkamers geldt de 1,5 meter afstand voor 

iedereen van 18+.  

▪ Was vaak je handen, juist ook voor en na het bezoek aan Cartouche. 

▪ Schud geen handen en doe geen high-fives. 

▪ Vermijd drukte! Houd het gezellig en verantwoord voor iedereen. 

▪ Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag 

publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt altijd dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten 

houden. 

▪ Voor toeschouwers geldt altijd 1,5 meter afstand (tenzij gezinsleden). Voor sporters ouder dan 

18 jaar geldt dat zoveel mogelijk de 1,5 meter gehandhaafd moet worden (maar natuurlijk niet 

tijdens actief hockeyen in een training of wedstrijd). 

▪ Voor kleedkamers en douches (indien in gebruik): iedereen ouder dan 18 jaar moet 1,5 meter 

afstand houden. 

▪ Per ruimte/locatie is (indien mogelijk) het maximaal aantal personen zichtbaar aangegeven. 

▪ Met markeringen en afzettingen worden looprichtingen aangegeven, zodat ook bij intensiever 

gebruik van het sportpark en het clubhuis iedereen 1,5 meter kan houden. 

▪ Alle teams dienen een half uur van te voren op de club te zijn, niet eerder. 

▪ Voor toeschouwers rond de velden buiten geldt een maximum aantal van 250 toeschouwers, 

zonder dat reservering, gezondheidscheck en placering (mensen op vaste plekken zetten) 

verplicht is. Dit is het maximum per veld. Bij een hoger aantal toeschouwers is reservering, 

gezondheidscheck en placering wel verplicht. Let op dat hockeyers volgens de huidige regels 

toeschouwers worden, zodra zij van het veld aflopen, en dus meetellen in de aantallen 

toeschouwers.  

Omdat de velden op Sportpark Duivesteyn dicht bij elkaar liggen en in het weekend de kans 

bestaat dat het druk wordt, is in het weekend de gezondheidscheck verplicht voor iedereen van 

13 jaar en ouder die het sportpark betreedt. 

▪ Voor bezoekers van het clubhuis geldt dat maximaal 100 bezoekers tegelijk binnen mogen zijn, 

zonder dat reservering, gezondheidscheck en placering (mensen op vaste plekken zetten) 

verplicht is. Voor de bar geldt dit maximum niet als er sprake is van doorstroming; in de praktijk 

zal met de vaste looproutes en het houden van 1,5 meter afstand het maximum van 100 

bezoekers nooit gehaald kunnen worden. 

 

2.2. REGELS BIJ UITWEDSTRIJDEN 

Wanneer je klachten hebt dan laat je je zo snel mogelijk testen. 

Buiten het veld en binnen in het clubhuis en de kleedkamers geldt de 1,5 meter afstand voor 

iedereen van 18+.  

 

De manager checkt een dag voor elke wedstrijd de website van de tegenpartij of er bijzondere 

maatregelen gelden. Zo ja, dan communiceert hij dit ruim van te voren aan het team. 
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Iedereen vanaf 13 jaar moet een mondkapje dragen wanneer personen van buiten je huishouden in 

één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden. 

 

2.3. SPORTPARK DUIVESTEYN - ALGEMEEN 

Sportpark Duivesteyn is toegankelijk via twee toegangen, te weten: 

▪ Vanaf het parkeerterrein bij tennispark Overdam, Van Ruysdaellaan 3a, Leidschendam 

▪ Vanuit de wijk Damsigt, aan de zijde van het Clubhuis, Veurselaan 107, Voorburg 

 

Om zoveel mogelijk de 1,5 meter te handhaven zijn looproutes ingesteld voor beide toegangen. Bij 

elk van beide toegangen hangt een triagebord ten behoeve van de gezondheidscheck (zie bijlage 2); 

zie voor de regels met betrekking tot deze gezondheidscheck hierna onder 2.3. 

 

Bij toegang en weggaan via ingang Veurselaan: 

1. Vanaf de fietsenstalling over het bruggetje naar KG5 

2. Vandaar langs KG5 verder het terrein op naar alle velden 

3. Waar mogelijk houdt iedereen zoveel mogelijk rechts 

Voor weggaan van het terrein geldt dan: 

4. Langs de hoofdingang van het clubhuis rechtsaf via het groene zijhek door de fietsenstalling 

5. Fiets pakken en via de gescheiden route het sportpark verlaten 

○ NB 1: in de fietsenstalling is het onvermijdelijk dat mensen elkaar tegenkomen; houd 

steeds 1,5 meter afstand 

○ NB 2: de hoofdtoegang (het grote groene hek) is dicht. Doordeweeks is dit hek wel open, 

maar alleen voor de kinderopvang. Leden van Cartouche mogen dus geen gebruik 

maken van het grote toegangshek. 

 

Bij toegang en weggaan via ingang Overdam: 

1. Vanaf Overdam (lopend) via de voetgangerspoort aan de rechterzijde van het grote 

toegangshek, en via de fietsenstalling over het bruggetje naar KG5 

2. Vandaar over de weg langs het Miniveld 6 verder het terrein op naar alle velden 

3. Vanaf Overdam (met de fiets) via de fietsenstalling (toegang aan de linkerzijde van het grote 

hek) achter KG4, fiets parkeren en dan direct oversteken naar de weg langs Miniveld 6 en 

vandaar verder het terrein op naar alle velden 

4. Waar mogelijk houdt iedereen zoveel mogelijk rechts 

Voor weggaan van het terrein geldt dan (zowel voor wie lopend als voor wie met de fiets gekomen 

is): 

5. via de tourniquet op de hoek achter KG4 naar de fietsenstalling en dan 

6. achter KG4 langs naar de uitgang 

○ NB 1: in de fietsenstalling is het onvermijdelijk dat mensen elkaar tegenkomen; houd 

steeds 1,5 meter afstand 
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2.4. SPORTPARK DUIVESTEYN - TRIAGE/GEZONDHEIDSCHECK 

Alle bezoekers van Sportpark Duivesteyn van 13 jaar en ouder beantwoorden digitaal een aantal 

vragen en laten hun gegevens achter voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.  

Zij scannen hiervoor de QR-code op de posters bij de toegangshekken (Veurselaan en Overdam-

zijde), het clubhuis en het terras. Bij een rij wordt een flyer met QR-code uitgedeeld.  

Doordeweeks is deze registratie alleen verplicht wanneer men in het clubhuis of op het terras komt, 

in de weekenden moet iedereen van 13 jaar en ouder zich registreren wanneer zij het complex 

opkomen. 

Alleen als men álle vragen met ‘Nee’ beantwoordt mag iemand het sportpark Duivesteyn betreden. 

Voor het betreden van het clubhuis of plaatsnemen op het terras moet men zich altijd (elke dag 

opnieuw) registreren. Deze gegevens worden door Cartouche opgeslagen en maximaal 2 weken 

bewaard ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. 

Het is belangrijk dat bezoekers zich registreren, met name in het weekend. Daarom zal er toezicht 

gehouden worden of mensen zich ook daadwerkelijk registreren. 

Toegang tot het bestand met bezoekersgegevens hebben: 

▪ De privacycommissie die ervoor verantwoordelijk is dat de contactgegevens na 2 weken gewist 
worden.  

▪ In geval van een bevestigde besmetting met het coronavirus, die aan Cartouche gemeld wordt, 
zal de privacycommissie een overzicht van de personen die op dezelfde dag als de besmette 
persoon op het sportpark aanwezig waren, verstrekken aan de juiste instanties. 

 

2.5. VELDEN - SPORTERS 

Voor sporters gelden de volgende coronaspelregels op en rond het veld: 

▪ Ontstaan er tijdens het sporten klachten zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) 

hoest, benauwdheid, verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk en/of smaak, dan ga je 

direct naar huis. 
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▪ Tijdens trainingen is er geen limiet aan het aantal spelers op een trainingsveld. 

▪ Ballen en pionnen mogen door iedereen worden aangeraakt, maar bij voorkeur alleen door de 

trainer.  

▪ Degene die materialen gaat gebruiken moet ze voor gebruik schoonmaken.  

▪ Binnen de lijnen van de velden zijn er voor de spelers tijdens het hockeyen geen 

afstandsrestricties. Tijdens overwinningsmomenten en de rust wordt door 18+ wel afstand 

gehouden. 

▪ Trainers, spelbegeleiders en scheidsrechters houden wel altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en tot 

de spelers. 

▪ Degene die hesjes en cornermasker gaat gebruiken, moet ze voor gebruik schoonmaken tenzij 

elke speler een eigen hesje of cornermasker heeft.  

 

2.6. VELDEN - PUBLIEK 

Voor toeschouwers gelden de volgende coronaspelregels: 

▪ In het weekend is de gezondheidscheck verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die als 

toeschouwer of speler het sportpark betreedt.   

▪ Tevens geldt altijd dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden, tenzij 

behorende tot 1 gezin of jonger dan 13.  

▪ Schreeuwen en zingen langs het veld is niet toegestaan. 

 

Ruimte langs de velden - het Hoofdveld is het meest kritische veld 

De kritische grens qua aantallen toeschouwers is op dit moment 250 personen per veld, voor zolang 

als de 1,5 meter afstand is gegarandeerd. De officiële regel is dat grotere aantallen mogelijk zijn, 

maar dan dient te worden voldaan aan aanvullende eisen zoals het placeren van mensen én het 

uitvoeren van een gezondheidscheck.  

 

Op basis van ervaringen uit voorgaande seizoenen met wedstrijden van (Jongste) Jeugd en Senioren 

zal dit aantal van 250 toeschouwers nimmer gehaald worden langs de velden KG2, KG3, KG4, KG5, 

Miniveld 6 en LG-veld 7. Noch tijdens wedstrijden van de (Jongste) Jeugd op zaterdag, noch tijdens 

de wedstrijden van de senioren op zondag.  

 

Naar verwachting zal de kritische grens van 250 alleen bereikt worden op zondagen bij wedstrijden 

van H1 (en soms D1) op het hoofdveld. Om die reden zijn extra maatregelen nodig om adequaat te 

kunnen reageren wanneer er op enig moment op zondag  te veel publiek langs veld 1 staat. Het kan 

zelfs noodzakelijk zijn om van tevoren al maatregelen te nemen (zoals het aantal supporters van de 

tegenstander vooraf aan een maximum te binden). 

 

Het hoofdveld (Veld 1) 

Op de plaatsen voor publiek langs het hoofdveld zijn markeringen aangebracht waaruit duidelijk 

blijkt wat 1,5 meter is, zodat toeschouwers de juiste afstand kunnen houden. Deze markeringen, en 

de gezondheidscheck bij het betreden van het sportpark op zondag, zijn in principe voldoende 

maatregelen, zolang het aantal van 250 toeschouwers niet wordt overschreden.  

Daarbij geldt overigens dat ook spelers van andere wedstrijden die langs Veld 1 gaan kijken op dat 

moment ook meetellen als toeschouwer.  Als hockeyers na afloop van hun eigen wedstrijd willen 
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kijken naar een wedstrijd op het hoofdveld, dan kan dit alleen als er voldoende ruimte is.  

 

Daarbij zijn verschillende situaties mogelijk: 

 

Wat als tevoren duidelijk wordt dat op een wedstrijd van H1 meer dan 250 toeschouwers af zullen 

komen? 

▪ Dit seizoen zal voor de wedstrijden van H1 en D1 vooraf geen promotie (website, posters) 

gemaakt worden. 

▪ Wanneer verwacht mag worden dat een tegenstander een grote hoeveelheid supporters mee zal 

brengen (zoals bijvoorbeeld HDM). Bij bezoekende clubs aangeven of ze het aantal bezoekers 

willen beperken: dan zal aan de vereniging in kwestie aangegeven worden dat wij de 

meegekomen supporters geen plaats langs Veld 1 kunnen garanderen. Wanneer het maximum 

van 250 is bereikt, worden niet meer supporters op het sportpark toegelaten. 

▪ Wanneer H1 en D1 thuis spelen, kijken we hoeveel teams er spelen (dus hoeveel mensen er die 

dag spelen). We tellen er dan (bij de toegangen tot het sportpark) ongeveer 300 bij zodat we 

weten hoeveel mensen er zich mogen inschrijven via de QR-code. Wanneer deze limiet is bereikt 

dan vraagt de beveiliger bij de ingang of je een speler bent of bezoeker. De spelers mogen door, 

de bezoekers niet.  

▪ Wanneer er een belangrijke wedstrijd gespeeld zal worden, anders dan de hiervoor genoemde 

thuiswedstrijden van H1/D1, dan zal de Corona-Coördinator in overleg met de 

wedstrijdsecretaris een dergelijke wedstrijd kunnen aanmerken als een “corona-risicowedstrijd”, 

waarvoor dezelfde maatregelen getroffen kunnen worden als hierboven aangegeven. 

 

Toezicht langs de velden - wie is verantwoordelijk? 

1. Mensen zelf, voor zichzelf! 

Het volgen van de regels, richtlijnen en adviezen die voor het publiek gelden, is primair een 

verantwoordelijkheid van mensen zelf. De algemene adviezen zoals 1,5 meter afstand houden gelden 

overal en zijn algemeen bekend. Bovendien worden alle bezoekers bij het betreden van Sportpark 

Duivesteyn nogmaals op deze regels gewezen. 

2. Mensen zelf, maar ook voor anderen! 

Zich aan de coronaregels houden, doen mensen niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. Het 

is volstrekt normaal en fatsoenlijk om je aan de regels te houden. Daarom verwachten wij ook, dat 

mensen elkaar (vriendelijk) aanspreken wanneer zij merken dat iemand zich niet aan de regels houdt. 

Dit is misschien moeilijk, maar gezien de ernst van de coronacrisis mag van mensen verwacht worden 

dat zij elkaar scherp houden, en niet direct geïrriteerd raken wanneer iemand hen op de 

coronaregels aanspreekt.   

3. De Jongste Jeugd Commissie 

Bij de wedstrijden van de jongste jeugd op zaterdag zijn in de ochtend leden van de Mini-Commissie 

aanwezig rondom de velden waar de jongste jeugd speelt (met name op KG2, KG5, het Miniveld 6 en 

LG-veld 7). Publiek is niet talrijk, en verwacht mag worden dat het publiek zich netjes aan de regels 

houdt. Bij overtredingen zal de Mini-Commissie het publiek vriendelijk verzoeken zich aan de regels 

te houden. 

4. Jeugd Commissie, Bestuur, Verenigingsmanager 

In het weekend is er, behalve de Mini-Commissie, geen andere commissie actief belast met 

handhaving van de regels op het sportpark. Er is bij Cartouche ook nog geen aanleiding om 

‘toezichthouders’ te laten rondlopen.  
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Wel zullen leden van de Jeugd Commissie, van het Bestuur en ook de Verenigingsmanager, wanneer 

zij - in functie, of als privépersoon - op het sportpark aanwezig zijn, een lichte vorm van toezicht 

houden op het gedrag van spelers en toeschouwers en hen bij overtreding van de coronaregels 

hierop aanspreken. 

5. Beveiligers 

Op de dagen van de hierboven aangegeven “corona-risicowedstrijden” (in ieder geval wanneer H1 en 

D1 thuis spelen) zullen beveiligers worden ingehuurd die bij beide ingangen van het sportpark de 

bezoekersaantallen registreren, inventariseren wie er als speler dan wel als supporter het terrein 

betreedt en erop toezien dat alle bezoekers zich via de QR code registreren. 

 

2.7. CLUBHUIS EN TERRAS CARTOUCHE - BAR/BEGANE GROND (OPKAMER, 

SERRE) 

Algemeen 

▪ Alle consumpties dienen zittend genuttigd te worden. 

▪ Routing: de ingang wordt op normale wijze gebruikt, uitgang via de zijkanten van het clubhuis. 

De tegenover elkaar open staande deuren zorgen tevens voor ventilatie. 

▪ Iedereen 18+ dient 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Kinderen in de categorie 13 tot 18 

jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar dienen wel 1,5 meter afstand te houden ten 

opzichte van iemand van 18 jaar en ouder.  

▪ Toegang achter de bar en keuken is beperkt tot de barvrijwilligers, de barmanager, de 

Barcommissie en de Verenigingsmanager. 

 

Clubhuis 

In het clubhuis mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn en de consumpties moeten zittend 

genuttigd worden. Er staan 30 stoelen voor volwassenen, wanneer deze stoelen bezet zijn kan er wel 

besteld worden, maar consumpties moeten dan buiten genuttigd worden. Kinderen mogen wel in 

het clubhuis blijven totdat het aantal van 100 is bereikt. De barvrijwilligers houden dit in de gaten.  

Bar/keuken 

Ter bescherming van de vrijwilligers zijn preventieschermen geplaatst. Achter de bar dient 1,5 meter 

afstand gehouden te worden. Er is een apart afgiftepunt voor tosti’s, broodjes kroket en 

bittergarnituur, zodat wachtenden geen hinder veroorzaken bij de kassa’s.  

Lunches 

Er worden vanuit Cartouche geen teamlunches verzorgd.  

Teammaaltijden 

Teammaaltijden kunnen wel gereserveerd worden via gebruikclubhuis@hc-cartouche.nl. In verband 

met de de 1,5 meter-regel kan er 1 team per sessie eten.  

Toiletten 

De toiletten zijn gewoon toegankelijk. 

mailto:gebruikclubhuis@hc-cartouche.nl
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Terras 

Op het terras is een extra bestelpunt. Zorg ook hier voor 1,5 meter afstand. 

Iets buiten het terras staat een grote tent waar ook consumpties zittend genuttigd worden.  

Voor de rest van de begane grond in het Clubhuis gelden de volgende regels: 

▪ Opkamer: bijeenkomsten/vergaderingen met maximaal 15 personen van 18 jaar of ouder. 

▪ Serre: bijeenkomsten/vergaderingen met maximaal 8 personen van 18 jaar of ouder; indien de 

Opkamer gebruikt wordt, toegang via het terras. 

▪ Terras: Geen bijeenkomsten, geen maaltijden, geen teamlunches. 

 

2.8. CLUBHUIS CARTOUCHE - OVERIGE RUIMTEN  

(1E ETAGE: ELFTALKAMER, COMMISSIEKAMER, OVERLOOP) 

Voor de overige ruimten in het Clubhuis gelden de volgende regels: 

▪ Elftalkamer: bijeenkomsten/vergaderingen met maximaal 10 personen van 18 jaar of ouder. 

Dit betekent dat de Elftalkamer niet gebruikt mag worden door seniorenteams voor 

teambesprekingen. Jeugdteams mogen wel teambespreking houden in de Elftalkamer; de 

begeleiders (van 18 jaar of ouder) moeten daarbij wel 1,5 afstand tot elkaar en tot de spelers 

houden. 

Om opstoppingen op de gang en trap te voorkomen en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te 

handhaven, moeten jeugdteams die een teambespreking hebben gehouden in de Elftalkamer 

deze verlaten via de buitentrap. 

▪ Commissiekamer: vergaderingen met maximaal 4 personen van 18 jaar of ouder. 

▪ Overloop: de overloop mag in principe niet gebruikt worden om te vergaderen. 

In zijn algemeenheid geldt dat de Opkamer/Elftalkamer of Commissiekamer voor vergaderingen ’s 

avonds en doordeweeks gereserveerd moeten worden. Bij het reserveren (gebruikclubhuis@hc-

cartouche.nl) moet aangegeven worden wie aanwezig zullen zijn (en vanzelfsprekend niet meer 

personen dan het toegestane maximum aantal personen). 

 

2.9. CLUBHUIS CARTOUCHE - KLEEDKAMERS 

De kleedkamers mogen niet gebruikt worden voor teambesprekingen en of voor omkleden voor een 

wedstrijd of douchen na de wedstrijd. Teambesprekingen kunnen op het veld of (voor jeugdteams) in 

de Elftalkamer plaatsvinden. 

Aan bezoekende clubs die met teams komen die normaliter gebruik maken van de kleedkamer zal 

gevraagd worden omgekleed naar de wedstrijden te komen en na de wedstrijd thuis te douchen. Dit 

geldt zowel voor jeugd- als voor seniorenteams. 

De ruimte in de kleedkamers van Cartouche is te beperkt om de 1,5 meter goed te faciliteren. De 

kleedkamers mogen wel gebruikt worden om tijdens de wedstrijd de spullen van een team op te 

slaan (dit zal hoofdzakelijk seniorenteams op zondag betreffen). 
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KNHB update coronaregels: 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-

richtlijnen 
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