
 

 

Sport specifieke aanvulling op algemeen sportprotocol: Hockeysport  
  
De KNHB maakt het graag samen met de verenigingen weer mogelijk op veilige wijze op de 
verenigingen te hockeyen, nu dat binnen de kaders van het RIVM per 29 april toegestaan is.  
Uiteraard staat daarbij de veiligheid van alle hockeyers en begeleiders voorop. 
Daarom gelden zoals bekend in de eerste periode een aantal beperkingen waar iedereen zich 
aan dient te houden.   

  
Per 29 april geldt het volgende:  
   

• Kinderen en jongeren krijgen meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel 
(geen officiële wedstrijden)  

• Kinderen tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd, tot en met de D-jeugd) kunnen 
onder begeleiding samen buiten sporten, zonder onderling rekening te houden met de 

1,5 meter afstand  

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar (C- tot en met A-jeugd) mogen onder 
begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen  

• Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; 
er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan  

  
De KNHB vraagt de verenigingen nadrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden die op dit 
moment gelden in de actuele 1,5 meter sportsamenleving. Het is dan ook van groot belang 
dat iedereen de protocolbepalingen van het algemeen sportprotocol navolgt. Om aan de 
genoemde protocolbepalingen te kunnen voldoen, moeten door de 

verenigingen aanpassingen gedaan worden, bijvoorbeeld met betrekking tot het openstellen 
van het clubhuis, de maximale toegestane capaciteit op de vereniging of het aantal 
deelnemers per training. Alleen als we allemaal samenwerken, kunnen we ervoor zorgen dat 
we hockeyers weer op een veilige en prettige manier ontvangen op de hockeyvereniging.   
 
 
 

 
Aanvullend op het algemene sportprotocol, vraagt de KNHB alle verenigingen 
zich eveneens te houden aan deze sport specifieke zaken:  
  
Aantal mensen op het hockeyveld:   
Om de veiligheid te kunnen garanderen voor de groep mensen die 1,5m afstand moeten 

houden (iedereen vanaf 13 jaar), gelden er beperkingen in het aantal begeleiders op een 
veld/spelersgroep. Een combinatie van een jongere plus volwassen begeleider is mogelijk, 
maar beperk de aantallen waar mogelijk.  
  

o Tot en met 12 jaar:  
o Per spelersgroep van 1-7 personen, max 1 begeleider;  
o Per spelersgroep van 8-14 personen, max 2 begeleiders;  

o Per spelersgroep van 15-21 personen, max 3 begeleiders;   
o Per spelersgroep van meer dan 21 personen, max 4 begeleiders.  

  
o 13 tot en met 18 jaar – maximaal 28 spelers per veld:  

o Per spelersgroep van 1-7 personen, max 1 begeleider;  
o Per spelersgroep van 8-14 personen, max 2 begeleiders;  
o Per spelersgroep van 15-21 personen, max 3 begeleiders;   

o Per spelersgroep van 22-28 personen, max 4 begeleiders.  
  

  



 

 

 

Gemeenschappelijk gebruik trainingsmaterialen:  

 

o Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon  
o Er wordt getraind zonder hesje, vraag spelers daarom een donker en een licht shirt 

mee te nemen  
o Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld 

o Ballen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de 
stick aan  

o Ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pilonnen wordt alleen door trainer 
aangeraakt  

o De Corona-verantwoordelijke verzorgt met handschoenen voor distributie van het 
trainingsmateriaal over de velden   

o Materiaal wordt aan het eind van de trainingsblok/dag gedesinfecteerd door Corona-

verantwoordelijke  
o Alleen gebruik maken van eigen keepersspullen, indien een keeper hierover beschikt. 

Anders zonder keeper trainen.  
 
  
Wanneer het RIVM toestemming geeft de nu geldende richtlijnen (en protocollen) te 

verruimen, brengt de KNHB haar verenigingen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.   
Om de verenigingen te helpen de trainingen in te richten, passend bij de protocollen, biedt 
de KNHB per leeftijdscategorie trainingsoefeningen aan. Daarbij is rekening gehouden met 
de maatregelen van de overheid. Deze vormen zijn te vinden op de website.   
Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen zich houdt aan de maatregelen van het 
RIVM, het algemene sport- en dit specifieke hockeyprotocol. Op die manier kunnen we er 
met elkaar voor zorgen dat we zo snel als veilig mogelijk is weer toegroeien 

naar ons vertrouwde verenigingsleven.   
  
De KNHB heeft tenslotte aangegeven samen met de verenigingen ook graag een rol te willen 
spelen in de samenleving nu bijzondere aanpassingen nodig zijn. 

Veel accommodaties (velden en/of clubhuizen) van hockeyverenigingen kunnen overdag (en 
vooral wanneer er geen trainingen zijn) open zijn voor 
bijvoorbeeld gymlessen of schoolklassen nu het scholen aan fysieke ruimte ontbreekt. 

Daarom vraagt de KNHB verenigingen waar mogelijk hun accommodaties (velden 
en/of clubhuizen) ter beschikking te stellen aan het onderwijs, en eventueel andere 
(binnen)sporten.   
Wil jouw vereniging hier ook aan meewerken? Stem dit dan af met de lokale 
verantwoordelijke vanuit de gemeente, aangezien er per gemeente andere richtlijnen van 
toepassing kunnen zijn. 

 


