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Beste coaches, teamleiders en (ouders van) leden,
Sinds dinsdagavond 29 september gelden er nieuwe regels in heel Nederland. Deze regels hebben opnieuw
gevolgen voor de reeds opgestelde protocollen.
Deze brief is een aanvulling op de bestaande protocollen en waar in deze brief punten de protocollen
tegenspreken dan is deze brief leidend.
De belangrijkste maatregelen m.i.v. 29 september en dus geldend vanaf 3 oktober:
- De burgemeester van Den Haag vraagt iedereen een mondkapje te dragen in voor het publiek
toegankelijke binnenruimtes; dus ook in De Uithof.
- De Puck Inn is dicht, zowel doordeweeks als tijdens wedstrijden in het weekend.
- Zowel bij trainingen als bij wedstrijden is GEEN publiek toegestaan. (Bij wedstrijden geldt dit niet voor
ouders die meereizen met spelers t/m 17 jaar naar de uitwedstrijden).
- We willen alle teams verzoeken om het aantal meereizende ouders naar uitwedstrijden te beperken.
- Er zijn geen specifieke controles bij trainingen, maar we gaan er vanuit dat iedereen de ernst van de
situatie begrijpt en er dus alleen mensen aanwezig zijn die een rol hebben tijdens trainingen/
wedstrijden.
- Mocht dit niet goed gaan, dan zullen we helaas alsnog moeten gaan controleren en mensen de
toegang tot De Uithof moeten ontzeggen. Laten we er voor zorgen dat dit niet nodig is. Zeker ook om
te voorkomen dat er bij een controle een gedwongen sluiting van De Uithof volgt.
- We vragen de teambegeleiding om per training/wedstrijd een beperkt aantal personen aan te stellen
als begeleiders. Bij een wedstrijd is er in de officialbench is maximaal plaats voor 5 personen (1 official
scorer, 1 tijdwaarnemer, 1 muziek/omroepen, 2 strafbank). Op deze manier kan in de official bench de
juiste afstand worden bewaard. Deze begeleiders dienen bij iedere wedstrijd op de aanwezigheidslijst
te staan.
- Begeleiders die toezien op het naleven van de protocollen zijn herkenbaar aan de gele hesjes.
- Er is altijd toegang tot De Uithof voor: scheidsrechters, leden van het bestuur, leden van de technische
commissie, de wedstrijdsecretaris en leden van de Covid-werkgroep.
- We vragen een ieder zoveel mogelijk aangekleed naar De Uithof te komen. Kleedkamers zijn wel open,
maar beperkt beschikbaar.
- Na de training/wedstrijd wordt een ieder verzocht zo spoedig mogelijk De Uithof te verlaten.
- Het is belangrijk om vooraf de protocollen van de overige ijsbanen/verenigingen te bestuderen, zodat
duidelijk is wat daar wel en niet mag/kan. Kijk hiervoor op
https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/sportprotocol-corona (onderaan de pagina).

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking en veel plezier en succes!
Vriendelijke groeten,
Bestuur Hijs Hokij (Esther Calame, Dennis Grootenboer en Rob Hols)

