Laren Covid-19 Protocol bezoekende clubs
Beste tegenstanders van Laren,
Gelukkig kunnen we weer hockeyen. En jullie zijn van harte welkom.
Wel hebben we op Laren dit seizoen een aantal beperkingen ingevoerd in verband met Covid-19. We gaan uit van eigen
verantwoordelijkheid en we rekenen op jullie medewerking.
Van tevoren:
•
Stel je als bezoekende club altijd van tevoren op de hoogte van onze actuele regels op het veld via www.lmhc.nl en
volg deze ook op!
•
Stel vast op welk veld de wedstrijd wordt gespeeld.
•
Ook wij benadrukken het nog even, heb je klachten, blijf thuis..!
Aankomst:
•
Voor bezoekende clubs: aantal bezoekende ouders voor F en E6 is 8, overige teams 10 (dit is incl. coach/manager en
spelbegeleider).
•
Parkeer je auto op de gebruikelijke parkeerplaats aan de Eemnesserweg.
•
De KNHB adviseert inzittenden vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen in de auto.
•
Kom zo kort mogelijk voor aanvang van de wedstrijd naar Laren.
Registratie:
Alle spelers, ouders en begeleiders van bezoekende clubs moeten zich verplicht registreren
alvorens het Laren complex te betreden. Dit geldt voor elke dag dat je er bent of komt, en voor
iedereen van 13 jaar of ouder. Deze registratie is individueel en persoonlijk. Ieder zal dit voor
zich moeten doen. Mocht je hier niet aan willen of kunnen voldoen, dan kan je ons complex
helaas niet betreden. Gebruik onderstaande link of lees met je smartphone de QR-code
hiernaast of op de posters bij de ingangen. Spelers hoeven zich niet te registreren in geval van
een wedstrijd met DWF. Doe dit registreren, indien mogelijk, diezelfde dag van tevoren thuis.
Dit voorkomt drukte bij de ingang. Bij registratie wordt moment van aanmelding automatisch
vastgelegd.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeevFKQc6jhVWuSLlf5LP4VC99kSTKNZBvav2AfstPD2yrlLA/viewform

Belangrijk: wij gaan zorgvuldig om met je gegevens om. Deze worden automatisch na 30 dagen vernietigd.
Looproutes:
Coach of manager melden zich bij de wedstrijdtafel bij het clubhuis. De anderen gaan rechtstreeks (zie onderstaand
plattegrond) naar het juiste veld.
Clubhuis:
•
Het clubhuis en de bar zijn beperkt open, het terras boven is gesloten. Volg de aangegeven looproutes.
•
Iedereen maakt gebruik van het dames en heren buitentoilet; deze zitten rechts van het clubhuis.
•
Haal drinken voor elkaar en blijf niet op het terras staan.
•
Volg altijd instructies van het barpersoneel op.
Kleedkamers:
De kleedkamers zijn tot nader order gesloten voor alle teams, met uitzondering van H1 en D1 én tegenstanders (> 45
minuten rijden) van onze landelijk spelende (jeugd)teams.
Bij gebruik kleedkamer: omkleden en douchen in kleine groepjes van max. 3-4 spelers op 1,5 meter afstand.
Teambespreking:
Het is teams nadrukkelijk niet toegestaan om in het clubhuis of in kleedkamers een teambespreking te houden. Houd je
teambespreking in de buitenlucht (er is genoeg ruimte op ons terrein) en neem de 1,5 meter afstand in acht. Er is in het
clubhuis geen ruimte voor teamlunches.
Op het veld:
•
De 1,5 meter-regel geldt ook in de dug-out voor iedereen boven de 18 jaar.
•
Handen geven kan natuurlijk niet; wij vinden bijvoorbeeld “stickie tikkie” een sportieve manier om elkaar te
begroeten voor en na de wedstrijd.
•
Scheidsrechters kunnen kaarten uitdelen voor het niet naleven van de coronaregels.
•
Toeschouwers houden ten alle tijden 1,5 meter afstand maar blijven zoveel mogelijk bij het veld waar gekeken wordt.
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Laren heeft per team zgn. Corona Team-Handhavers aangesteld. Zij zullen ook spelers en toeschouwers van de
bezoekende teams aanspreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het naleven van de geldende
coronaregels!
Na afloop van de thuis(jeugd)wedstrijd kan de (Laren-)teammanager een kan limo (laten) halen in het clubhuis. Deze
wordt meegenomen naar buiten en aan een van de buitentafels met enkel spelers worden genuttigd.
Verzoek is om na afloop van deze jeugdwedstrijd het Laren complex zo spoedig mogelijk te verlaten.
Voor jongste jeugd (op de zaterdag): gespeeld op veld 2 en 3: limonade drinken op terras voor clubhuis, indien
gespeeld op veld 4 of 5: limonade drinken aan limo tafels bij veld 4/5.
Pas wanneer een team het veld verlaten heeft, kan een volgend team het veld (en de bijbehorende dug-out) betreden
en starten met de warming-up.
Het is belangrijk dat de spelers en begeleiding van teams na afloop van een wedstrijd en met inachtneming van de
geldende afstandsbepalingen, zo snel mogelijk de dug-out leegmaken en het veld verlaten.

En natuurlijk gelden bij ons de basismaatregelen van het RIVM:
•
Blijf bij klachten thuis en laat je testen.
•
Houd 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukte.
•
Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog.
Houd rekening met elkaar! Zo kunnen we allemaal veilig en met plezier hockeyen en blijft de club open!

Bijlage: Plattegrond Laren complex, met de looproutes:
Let op! Bezoekende teams voor veld 3 maken gebruik van ingang V2 (hoofdingang)

Veld 5
f4
Veld 4

Looproute naar
veld 4 vice versa

f3

Ingang V4
Ingang V5
Looproute naar
veld 5 vice versa

Ingang V3

Veld 3
f5
Veld 2

Looproute naar
veld 3 vice versa

LET OP!
CLUBHUIS EN TOILETTEN
ZIJN DICHT!

clubhuis

f2

Looproute naar
veld 2 vice versa

Ingang V2

BUITEN TOILETTEN ZIJN OPEN
GEEN OUDERS OP HET
TERREIN. BLIJF IN JE AUTO!
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lagerhuis

Veld 1
f1

Looproute naar
veld 1 vice versa

Ingang V1
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