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Van harte welkom bij MHC de Dommel! 
 
 
Sinds corona is er veel veranderd en dat heeft ook zeker invloed op hoe we met 
elkaar omgaan op de hockeyclub.  
 
Het zal in de basis niet afwijken van je eigen hockeyclub, toch zijn wij van mening 
nog een aantal specifieke zaken met jullie te delen:  
•    Op de club zijn looproutes uit gezet, volg die zoveel mogelijk en geef elkaar de 
ruimte. 
•    Volg de aanwijzingen van vrijwilligers.  
•    Van harte welkom om consumpties te halen aan de bar (vaste looproute) maar 
buiten nuttigen. 
•    Trek een goede jas aan of neem een paraplu mee indien nodig! Er is geen ruimte 
om te schuilen.  
•    Ga niet zingen of schreeuwen.  
 
Onweersplan: 
Bij onweer moeten de velden zo snel mogelijk worden ontruimd, vrijwilligers zullen dit 
coördineren: 
•    Zaterdag: alle spelers gaan naar de kleedkamers. Alle bezoekers die met de auto 
zijn gaan naar hun eigen auto. Voor de overige bezoekers zijn er schuilplekken in de 
clubhuizen. 
•    Zondag: alle spelers en bezoekers veld 1 naar de kleedkamers en onze 2e 
clubruimte, spelers en bezoekers veld 2 naar het clubhuis.  
 
Extra regels voor spelers en begeleiders van teams: 
•    Vóór de wedstrijd kunnen geen kleedkamers gebruikt worden.  
•    Teambesprekingen buiten of op het veld, denk afhankelijk van de leeftijd aan de 
1,5m afstand. 
•    Gebruik alleen je eigen bidon.  
•    Douchen is niet mogelijk. 
•    Let op: het aantal beschikbare plekken in de dugout. Max. 3 personen boven de 
18 jr. 
•    Na de wedstrijd kan je iets met je team drinken op de aangegeven plekken op het 
terras. 
Voor de rest gelden de overige richtlijnen zoals deze ook zijn gecommuniceerd voor 
de KNHB. Mocht hier aanleiding toe zijn vanuit richtlijnen Overheid en KNHB dan 
kunnen de regels worden aangepast! Houd de berichtgeving hierover in de gaten,  
 
 
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!  
 
Het bestuur MHC de Dommel      


