AMSTERDAM DYNAMICS - Zuidoost

CORONA PROTOCOL TOT 20 MEI De KNHB maakt het graag samen met de
verenigingen weer mogelijk om op veilige wijze op de verenigingen weer te gaan
hockeyen, nu dat binnen de kaders van het RIVM per 29 april 2020.
De maatregelen zoals die zijn afgekondigd op 21 april jl. bieden de jeugd in de
basisschoolleeftijd (t/m 12, D-jeugd) en jeugd van 13 tot en met 18 jaar (C- tot en
met A- jeugd) per 29 april weer de mogelijk te starten met sporten.
Daarbij geldt voor de groep 13 t/m 18 jaar dat daarbij de anderhalvemeter afstand
in acht moet worden genomen.
De trainingen (en eventueel op een later moment, de wedstrijden) zullen worden
ingericht op basis van deze principes.
De gemeente maakt hierover afspraken met de sportvereniging, het kan zijn dat er
verschillen ontstaan tussen gemeenten. De hockeyclub Amsterdam Dynamics heeft
te maken met de gemeente Amsterdam.

1. Doel
Het doel van dit protocol is om op een verantwoorde wijze, voldoend aan de
richtlijnen zo snel mogelijk zoveel mogelijk kinderen weer aan het sporten te krijgen
op Amsterdam.
Wij hebben in dit protocol rekening gehouden met 2 verschillende doelgroepen, te
weten de doelgroep DEF (onder 12 jaar )en de doelgroep ABC >12jr.

2. Structuur/Planning
1. Protocol VWS, NOC*NSF en VSG en Protocol KNHB
• Protocol Amsterdam Dynamics
• Controle bestuur > meeting dinsdag 28.4
• Toestemming gemeente (Maartje) dinsdag 28.4-06.5)
• Hervatten activiteiten (dinsdag 12.5)

3. Inrichting terrein
Buiten terrein:
Buiten de club gelden uiteraard de normale maatregelen van het RIVM. Wij
verzoeken begeleiders en ouders op de parkeerplaats voor in de auto op de
kinderen te wachten of met de fiets op gepaste afstand van elkaar.
Spelers arriveren omgekleed (schoenen, bitje, scheenbeschermer) geplast en wel
met gevulde bidon (1,5 liter) op het Bijlmersportpark (BSP) (volgens protocol
auto/fiets).
Op het terrein:
Er zal een wachtzone gemaakt worden waar een instroom en uitstroom vak bij
het hek gemaakt worden., en een routing hoe het veld te betreden dan wel te
verlaten. De dugout kan gebruikt worden om jas en tas neer te leggen dan wel op te
hangen. Afhankelijk van grootte van de groep zal de ene dugout gebruikt worden
door de ene helft en de andere door de andere helft. Verder niet als hangplek.

Bij de training zal er naast de trainer een coördinator (dinsdag: Maartje, vrijdag: Mo)
aanwezig zijn die alles in goede banen leidt en toezicht houdt op dat het protocol
wordt nagestreeft.
Er zijn maximaal 2 trainers op het veld bij DEF
Routing:
Voor training
• Aankomst (lopend, fiets, auto).
o Geef elkaar de ruimte bij aankomst en vertrek
o Voorkom opstoppingen, parkeer je fiets op afstand van anderen die
aankomen en houd hier geen praatjes
• via looproute direct naar het veld lopen.
Na training
• Kinderen die opgehaald worden bellen met hun ouders. Pas als de ouders
met hun auto op het parkeerterrein aanwezig zijn mag je het veld verlaten.
• Van hek (looproute richting met tussenruimte) direct naar vervoer (lopend,
fiets, auto).
- EHBO (checken bij Roos Duijs en bestuur)
EHBO materialen en een AED zijn altijd beschikbaar en niet achter slot en grendel. Er
zijn altijd minimaal 2 mensen aanwezig die de EHBO-taak op zich nemen die op de
hoogte zijn van het medisch protocol.
Bij blessures waar ondersteuning nodig is wordt telefonisch (trainers hebben altijd
hun mobiel bij zich) hulp gevraagd van de ‘EHBO’-mensen. Deze mensen hebben
handschoenen, mondkapjes en veiligheidsbrillen aan. Ze beschikken over een EHBOset en blessure-ijs. Trainers en teamgenoten houden ten alle tijden de minimale
afstand van 1,5 meter aan!
NOODWEER/ONWEER
Mocht er noodweer of onweer voorspeld zijn dan gaan de trainingen preventief niet
door omdat we geen schuilmogelijkheden kunnen bieden.

4. Gedrag, Normen en Waarden voor verschillende
doelgroepen
HYGIENE ALGEMEEN
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) klachten hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag
je je kind weer laten sporten en naar buiten.
• Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met
deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het
laatste contact.
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten
jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
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Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
Spuug of leeg je neus niet op het veld.
Was je handen met water en zeep (minimaal 20 sec) voor en na bezoek
sportlocatie.
TRAINERS/COORDINATOREN
Þ de trainers zijn de enige die ballenkratten en ander materiaal mogen
aanraken, er is geen gebruik van hesjes . (kinderen een rood en zwart shirt
mee laten nemen)
Þ materiaal wordt schoongemaakt na afloop van training.
Þ materiaal staat klaar op de velden voordat de jeugd aankomt .
Þ ballen rapen door kinderen met voeten en stick.
Þ trainers zorgen ook dat zij max 20 minuten voor de training aanwezig zijn
en max 15 minuten na de training het terrein verlaten.
JONGSTE JEUGD (DEF)
Þ DEF komt in hockeykleding op de club, ook hockeyschoenen en
scheenbeschermers al aan.
Þ DEF neemt rugzak mee met: bidon, eventueel eigen snack, gekleurd t-shirt,
dat dienst doet als hesje. En indien mogelijk telefoon om ouders te kunnen
bellen voor het ophalen.
Þ Zorg dat je met volle bidon aankomt.
Þ DEF heeft telefoonnummer van ouder op zijn/haar arm staan (Evt)
OUDERS
Þ brengen en halen precies op afgesproken tijdstip in drive in vorm op het
parkeerterrein indien met de auto, dit luistert heel nauw en is zeer belangrijk
voor de veilige logistiek .
Þ ouders blijven in met auto, in de auto op hun kind wachten
Þ brengen en halen met de fiets ook buiten het terrein opwachten. Let op
1,5 meter afstand, geef iedereen ruimte en tijd.
voor DEF is poule rijden mogelijk tot en met 3 kinderen
mogen het terrein niet op alleen als zij zijn aangewezen door de jeugdleiding
als begeleider, scheidsrechter of coördinator.

(COACH/MANAGER EN SCHEIDSRECHTER IN GEVAL VAN ONDERLINGE
POTJES/EVENTUELE UITWISSELING)
Þ Teams mogen begeleid worden door een coach, een manager en een
scheidsrechter.
Deze personen moeten duidelijk zichtbaar zijn en worden door de
trainerscoördinator benoemd. In verband met herkenbaarheid willen we graag dat
de scheidsrechter een geel t-shirt/trui aan trekt en de coach en manager iets roods.

