
 

 

INSTRUCTIES VOOR DE TRAINERS; 
 
In verband met de huidige Corona maatregelen is er voor de zaalhockey nu ook een zaalcontroleur nodig. 

Bij de trainingen zullen de trainers zelf hun trainingsgroep beheren/controleren. 

Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten is een 

coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar (dit geldt voor spelers/speelsters van de 

desbetreffende teams, niet voor scheidsrechters, rij-ouders, zaalondersteuning en coaches). Ook het 

houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje is voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht. 

Er mag tevens géén publiek aanwezig zijn bij de amateursport.  

Het mondkapje(13+) is verplicht vanaf de ingang tot en met de kleedkamers. Voor rij-/ouders is het niet 

toegestaan om in het pand aanwezig te zijn. Het mondkapje(13+) is ook verplicht tijdens alle bewegingen 

binnen het pand, behalve op de wedstrijdvloer. 

Buiten het speelveld, dus op ‘’de bank’’ moet ook 1,5 meter worden gehanteerd, mocht dit niet mogelijk zijn 

dan is ook daar een mondkapje(13+) verplicht. 

 

Ben uiterlijk 20minuten vóór de training van uw team aanwezig bij de hoofdingang van de sporthal. U kunt 

dan tijdig uw team controleren (mbv de Corona check app icm een geldige ID). De teams arriveren vanaf 

15min voor aanvang training. Nadat deze zijn gearriveerd gaat de hoofdingang op slot en blijft u verder 

toezien op bovenstaande punten.  

 

Als eerste trainer van de dag; haal bij de beheerder de sleutel op en controleer of je trainingsmateriaal 

compleet is en er niets defect is*. Bij eventuele problemen, dit aub direct melden bij de 

zaalhockeycommissie. 

Tussentijds draag je de sleutel en trainingsmaterialen netjes over aan de opvolgende trainer. Controleer 

hierbij ook de compleetheid en staat van de materialen. Laat ook hierbij aan de zaalhockeycommissie 

weten wanneer er problemen zijn.  

Ben je de laatste trainer van de dag, ruim dan alles netjes op, plaats alles netjes in de kast in de berging en 

doe deze gegarandeerd goed op slot. Vervolgens lever je de sleutel in bij de beheerder. 

 
 
 

 

* In de opslagruimte van sporthal De Theereheide staat achter de derde roldeur van links in de linker hoek 

een grijze kast. De sleutel van deze kast is door trainers af te halen (en terug te brengen!) bij de beheerder 

van de sporthal (bij binnenkomst kantoortje meteen rechts). In deze kast tref je o.a. aan: 

• Trainingsballen (2 kratjes met ieder 44 ballen, de Misse 1 kratje met 44 ballen) 

• verschillende kleuren hesjes Ivm Corona niet beschikbaar, adviseer de leden zelf 2(uit/thuis) shirts 
mee te nemen 

 

 

Indien je onverhoopt geen training kunt geven, zorg je òf voor een vervanger òf laat je de training niet 

plaatsvinden. 

Een vervanger kan ook iemand zijn uit het betreffende team zelf (bij de oudere jeugd, mits 18+). Zorg er 



 

 

dan voor dat diegene zich bij binnenkomst even meldt bij de beheerder, omdat teams namelijk niet mogen 

trainen zonder trainer (18+). 

 

Als de training niet plaatsvindt, zorg er dan voor dat alle leden uit het betreffende team dat weten, zodat er 

niemand voor niets naar de sporthal komt.  

Het afgelasten van een training is kosteloos tot 4 weken voor aanvang, doe dit dan via mail naar de 

Zaalhockeycommissie.  

Binnen 4 weken voor aanvang afgelasten? Doe ook dit dan aub via mail naar de Zaalhockeycommissie.  

Afgelasten van een training binnen 48 uur voor aanvang van de training? Doe dit aub via WhatsApp 

(+31650614817)! 

 
De wettelijke eindtijd van dit moment (03-12-2021) 17.00uur betekent dat de zaal volledig opgeruimd 
moet zijn en iedereen de hoofduitgang uit moet zijn, hierop wordt mogelijk gecontroleerd! 
 


