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Beste leden, 

Met ingang van het seizoen 2020-2021 vragen we ouders van de Jongste Jeugd en de 
Jeugdteams om een nieuwe rol uit te voeren op (vooral) de zaterdag: de coronagastheer of -
vrouw. Onderstaand treffen jullie de werkinstructie aan. Daarbij is in dit document het 
coronabeleid van Shinty uitgeschreven. Het is van belang om ons op de club aan de regels 
te houden en datzelfde geldt voor onze gasten. We willen namelijk heel graag allemaal 
blijven hockeyen ondanks corona! 
 

De algemene taken en rollen voor ouders op de zaterdag 

 

• Van 8:00-12:00 uur zal de informatietafel/wedstrijdtafel bemand worden door ouders 

van de jongste jeugd. (E8-E6-F2) 

 

• Vanaf 12:00 tot sluiting wordt de bezetting van de informatietafel/wedstrijdtafel 

overgenomen door de ‘barouders’ (A-lijn t/m D-lijn). De barbezetting wordt daarbij 

verdubbeld om tevens de rol van gastheer -vrouw te kunnen vervullen. 

• De 1,5 meter geldt voor iedereen, 18 jaar en ouder , binnen EN buiten. 

• De gastheer en -vrouw dragen gele hesjes. Verkrijgbaar bij onze barbeheerder 

“Merijn”. Overige spullen zitten momenteel in de doos van de “wedstrijdtafel” 

• Jullie zijn het visitekaartje van de vereniging. Dat betekent dat het belangrijk is om 
iedereen vriendelijk te vragen om zich aan de regels te houden. 

 

Wat wordt er concreet verwacht? 

• Eén ouder staat achter of voor de informatiebalie en beantwoordt alle voorkomende 
(ook wedstrijd gerelateerde) vragen.  

▪ Informatie over speelschema’s en veldbezetting zijn aanwezig op de 
wedstrijdtafel.  

▪ De gastheer of -vrouw achter de informatiebalie zorgt ervoor dat de 1,5 meter 
binnen het clubhuis gehandhaafd wordt samen met de barmedewerker. 

▪ Ook maakt de gastheer of -vrouw achter de informatietafel, regelmatig een 
rondje over het terras, om de aanwezig te herinneren aan de 1,5 meter regel. 

▪ De informatiebalie bevat ook de muziekinstallatie met mp3 speller, hiermee 
kan de 1,5 meter in loop worden afgedraaid.  

▪ Veel voorkomende vragen zijn: 

- Wedstijdfluiten en bitjes; deze zijn te koop achter de bar in het clubhuis 

- Doeltjes en pionnen voor jongste jeugd kunnen coaches uit het materiaalhok halen meteen rechts naast 
de ingang, en in de rode materiaalcontainer. Dit moet na de wedstrijd weer worden teruggebracht. 

- G-hockey. Het team van de G-hockey heeft op zaterdag training en soms een wedstrijd. Het veld waar zij 
op trainen is veld 4, dus mochten daar vragen over komen, dan kun je ze naar het juiste veld wijzen. 
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• Eén ouder als gastheer of -vrouw zorgt dat de routing van de parkeerplaats naar het 
clubhuis gevolgd wordt en de 1,5 meter buiten gehandhaafd. 

▪ Om dit te bereiken, staat de gastheer of -vrouw bij voorkeur op de hoek bij 
veld 2. 

▪ Deze persoon heet bezoekende teams hartelijk welkom op de club en vraagt 
ze of ze zich hebben geregistreerd via de site of de QR-code. 

▪ Wees zichtbaar, spreek mensen aan op de 1,5 meter regel en wijs mensen 
op juiste looproute (niet verplicht, wel gewenst). 

▪ Vraag mensen dan om na hun bezoek aan Shinty aan de achterkant van veld 
1 en 2 (dus aan de zijde van de snelweg) terug te lopen naar hun auto. 

▪ De parkeerplaatsen raken gaandeweg de ochtend vol. Wijs mensen in dat 
geval op de parkeergarage tegenover het NS-station. Parkeren op het 
zandpad is verboden en kan een boete opleveren. De gemeente handhaaft 
sinds kort… 

• Eén ouder loopt langs alle velden, zorgt dat de 1,5 meter buiten gecontroleerd wordt 
en spreekt gasten/ ouders die langs het veld staan te kijken aan op de 1,5 meter 
regel. 

▪ Om dit te bereiken, loopt de gastheer of -vrouw rond langs veld 1, veld 3 en 
veld 4. Vooral op het grasveld en langs veld 3 zijn hotspots. Wees zichtbaar, 
spreek mensen aan op de 1,5 meter regel. 

 

Regels voor de teams 

• Met een heel team in de kleedkamers of de bestuurskamer een teamoverleg voeren 
op 1,5 meter gaat niet. Daarom is dit ook niet toegestaan. Teambesprekingen 
moeten buiten plaats vinden; ook als het regent. Jeugdteams mogen vlak bij  
elkaar zitten, volwassen dienen 1,5 meter regel te hanteren; van het jeugdteam EN 
elkaar. 
 

• Er mogen maximaal 8 personen in de kleedkamers komen. 

 
 

Rond de velden 

 

• Er is een nieuwe routing gemaakt om op de verschillende velden te komen. Deze 
routing is als bijlage bijgesloten bij dit bericht: 

▪ Iedereen, 18 jaar en ouder, dient zich te registeren middels de QR code, 
beschikbaar rondom de velden. 

▪ De doorgang tussen veld 1 en 3 is open, maar is TE SMAL om in 
tweerichting te kunnen passeren. Het uitgaand verkeer (mensen die van het 
clubhuis richting de parkeerplaats lopen) heeft voorrang. Zie de 
verkeersborden die bij de doorgang zijn geplaatst. 

▪ Bij de parkeerplaats zijn twee borden opgehangen met looproutes richting het 
clubhuis. Loop langs de snelwegzijde, via veld 2 en 1, naar het clubhuis om 
de smalle doorgang tussen veld 1 en 3 te ontwijken. 
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▪ Het pad naast de materiaalcontainer, richting veld 4 is te smal om in 
tweerichting te kunnen passeren. Hetzelfde geldt voor de doorgang tussen 
veld 4 en het clubhuis. Daarom  is hier eenrichtingsverkeer van gemaakt. 
Vanaf de materiaalcontainer kun je richting veld 4 lopen. Om weer terug bij 
het clubhuis uit te komen, sla je op de hoek linksaf en loop je richting de hoek 
waar de containers staan, om weer op het terras uit te komen. Dit is 
aangegeven met lijnen en pijlen. 

 
 

In het clubhuis 

• Er mogen maximaal 75 volwassenen in het clubhuis.  
 

• Iedereen, 18 jaar en ouder, dient zich te registeren middels de QR code, beschikbaar 
rondom de velden. 

 

• Er geldt in het clubhuis éénrichtingsverkeer: de ingang is via de hoofdingang bij de 
wc's, de uitgang is via de zijkant van clubhuis.  
 

• Er mag gebruikt worden gemaakt van de bar, maar consumpties dienen buiten 
geconsumeerd te worden. (eten en drinken) 
 

In geval van nood 

 

• Momenteel heeft DMHC Shinty er bewust voor gekozen om de randvoorwaarden 
rondom Corona zo optimaal mogelijk in te richten. En samen met jullie, onze 
gastheren en -dames, de aanwezigen op een vriendelijke manier te herinneren aan 
de nut en noodzaak van de 1,5m afstand. 
 

• Mocht zich de situatie voordoen waarbij er structureel niet wordt geluisterd naar jullie 
aanwijzingen; koppel dit dan terug naar het bestuur. Vooralsnog willen we niet met 
sancties etc. gaan werken. Maar als uit voortschrijdend inzicht blijkt dat het nodig is, 
zullen de huisregels worden aangescherpt. 
 

• Mocht er onverhoopt niemand van het bestuur aanwezig zijn en je hebt toch 
dringende vragen:  
 

o Xavier van den Thillart (voorzitter): 06 83 11 56 61 
o Menno Letema (bar, evenementen en accommodatie): 06 51 47 28 60 

 
Bedankt voor jullie medewerking en blijf gezond! 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur DMHC Shinty 
 
 


