
 
 
 
 
 

Actie:  
- Speler/begeleider/vrijwilliger blijft thuis; 
- Laat zich testen; 
- Informeert 
trainer/coach/manager/aanvoerder  
direct over uitslag van de test; 
- Teamgenoten mogen wel hockeyen, 
tenzij de mogelijk besmette persoon 
koorts heeft en/of benauwd is. In dit geval 
blijven de teamgenoten zonder klachten 
ook thuis van hockey. 

Negatieve test: 
Speler/begeleider/vrijwilliger kan weer 
hockeyen als zijn/haar directe omgeving 
coronavrij blijkt. Als er nieuwe klachten 
ontstaan of de bestaande klachten 
verergeren nadat de vorige test was 
afgenomen, dan moet hij/zij thuisblijven 
en opnieuw een test doen.  
 
Positieve test: 
Direct contact opnemen met 
trainer/coach/manager/aanvoerder, 
diegene neemt vervolgens contact op met 
het bestuur (secretariaat@ghbs.nl)  

 
 

 
 
 

Actie 
trainer/coach/manager/aanvoerder: 
- Bijhouden corona-lijst met naam/namen 
van de betreffende persoon/personen en 
data van melding 

1: Mogelijke besmetting van een 
speler/begeleider/vrijwilliger 

2: Aangetoonde besmetting in directe 
omgeving van 
speler/begeleider/vrijwilliger 

3: Aangetoonde besmetting 
speler/begeleider/vrijwilliger 

4: Speler/begeleider/vrijwilliger moet 
zich laten testen n.a.v. bron- en 
contactonderzoek 

Actie:  
- Speler/begeleider/vrijwilliger blijft thuis; 
- Laat zich testen; 
- Informeert 
trainer/coach/manager/aanvoerder  
direct over uitslag van de test; 
- Blijft 10 dagen in quarantaine;  
- Informeert 
trainer/coach/manager/aanvoerder  
direct over uitslag van de test; 
 

Negatieve test: 
Speler/begeleider/vrijwilliger kan weer 
hockeyen als zijn/haar directe omgeving 
coronavrij blijkt. Als er nieuwe klachten 
ontstaan of de bestaande klachten 
verergeren nadat de vorige test was 
afgenomen, dan moet hij/zij thuisblijven 
en opnieuw een test doen. 
 
Positieve test: 
Direct contact opnemen met 
trainer/coach/manager/aanvoerder, 
diegene neemt vervolgens contact op met 
het bestuur (secretariaat@ghbs.nl) 

 
 

 
 
 

Actie 
trainer/coach/manager/aanvoerder: 
- Bijhouden corona-lijst met naam/namen 
van de betreffende persoon/personen en 
data van melding 
 

Actie:  
Direct contact opnemen met 
trainer/coach/manager/aanvoerder, 
diegene neemt vervolgens contact op met 
het bestuur (secretariaat@ghbs.nl)  
 
Bestuur neemt contact op met GGD, 
verdere samenwerking volgt. 
 

 
 

 
 
 

Actie 
trainer/coach/manager/aanvoerder: 
- Bestuur informeren 
(secretariaat@ghbs.nl) 
- Bijhouden corona-lijst met naam/namen 
van de betreffende persoon/personen en 
data van melding 

Actie:  
- Speler/begeleider/vrijwilliger blijft thuis 
vanaf het moment dat hij/zij zich moet 
laten testen; 
- Informeert 
trainer/coach/manager/aanvoerder  
direct over uitslag van de test; 
 
Negatieve test: 
Speler/begeleider/vrijwilliger kan weer 
hockeyen als zijn/haar directe omgeving 
coronavrij blijkt. Als er nieuwe klachten 
ontstaan of de bestaande klachten 
verergeren nadat de vorige test was 
afgenomen, dan moet hij/zij thuisblijven 
en opnieuw een test doen. 

Positieve test: 
Direct contact opnemen met 
trainer/coach/manager/aanvoerder, 
diegene neemt vervolgens contact op met 
het bestuur (secretariaat@ghbs.nl) 
 

 
 
 

Actie 
trainer/coach/manager/aanvoerder: 
- Bijhouden corona-lijst met naam/namen 
van de betreffende persoon/personen en 
data van melding 

 

Wat te doen als een speler/begeleider/vrijwilliger ineens symptomen van corona vertoont? 
Ouders van jeugdspelers die ziek worden op de hockeyclub, worden meteen gecontacteerd om hen af te halen. Een speler/begeleider/vrijwilliger uit de senioren met 
symptomen wordt geacht meteen naar huis te gaan. Het mogelijk geïnfecteerde trainingsmateriaal wordt gedesinfecteerd.  

Symptomen COVID-19* 
Veelvoorkomende klachten: 
- Verkoudheidsklachten zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn; 
- Hoesten; 
- Benauwdheid; 
- Verhoging of koorts; 
- Plotseling verlies van reuk en/of 
smaak (zonder neusverstopping).  
 
*N.a.v. het nieuwe RIVM beleid voor 
kinderen t/m 12 jaar is de regel voor 
thuis blijven bij klachten aangepast. 
Kinderen t/m 12 jaar die verkouden 
zijn en geen koorts hebben mogen 
komen hockeyen.  
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