
 

 

INSTRUCTIES VOOR DE ZAALCONTROLEUR;  
 
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 geen publiek aanwezig zijn bij de amateursport.  
 
Het mondkapje(13+) is verplicht vanaf de ingang tot en met de kleedkamers. Voor de rij-ouders die op de 
tribunes plaats mogen nemen en indien zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden is ook een mondkapje 
verplicht. Het mondkapje(13+) is ook verplicht tijdens alle bewegingen binnen het pand, behalve op de 
wedstrijdvloer en tijdens de warming-up(hierbij zijn ballen en sticks verboden). 
Buiten het speelveld, dus op ‘’de bank’’ als wissel moet ook 1,5 meter worden gehanteerd, mocht dit niet 
mogelijk zijn dan is ook daar een mondkapje(13+) verplicht. 
 
 
De zaalcontroleur zal bij de hoofdingang van de sporthal op bovenstaande zaken controleren (mbv de 
Corona check app icm een geldige ID) en verder in het pand bezoekers hierop attenderen.  
 
Ben uiterlijk een halfuur vóór de eerste wedstrijd van het desbetreffende blok aanwezig bij de hoofdingang 
van de sporthal. U kunt dan tijdig de eerste twee teams controleren (teams arriveren vanaf 30minuten voor 
aanvang wedstrijd). Nadat deze zijn gearriveerd gaat de hoofdingang op slot. Wanneer het derde team 
arriveert, krijgt u een seintje van de beheerder van de sportlocatie om vervolgens ook dit team op 
bovenstaande punten te controleren en er verder op toe te blijven zien.  
 
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! 
 
 
 


