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H.A.B.C. Dun Hong heeft in navolging van de meest recente besluitvorming 

hieromtrent de mogelijkheden onderzocht om toch de trainingen te hervatten.  

Omdat de huidige RIVM regels het alleen toelaten dat de trainingen in de buitenlucht 

plaatsvinden, blijft onze dojo aan de Pasteurstraat gesloten. 

Hiervoor is overleg geweest met gemeente Den Helder, de Rugby Club Den Helder 

en Hockeyclub HSC Hermes. Alle drie de partijen hebben positief gereageerd op het 

tijdelijk medegebruik door Dun Hong van het Sportpark De Linie zodat de sporters 

hun conditie op pijl kunnen brengen of voorzichtig weer kunnen beginnen met de 

trainingen.  

 

De judoka’s zullen zoveel mogelijk meetrainen met de conditietrainingen van de 

Rugbyclub.  

De karateka’s en aikidoka’s kunnen naast het meetrainen met het Rugby of gebruik 

maken van het kunstgrasveld van de Hockeyclub waarbij ze de 1,5 meter regel 

respecteren. 
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Algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM  

➢ Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand;  

➢ Volg altijd de richtlijnen van het RIVM en/of van de desbetreffende 

veiligheidsregio;  

➢ Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

➢ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (≥ 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je (je 

kind) weer naar buiten (laten);  

➢ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 

coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze 

persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 

contact;  

➢ Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar);  

➢ Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

➢ Ga thuis naar het toilet en vermijd openbare toiletten en/of andere ruimtes;  

➢ Was voordat je van huis vertrekt (en tevens als je weer thuis komt), thuis je 

handen - minimaal 20 seconden - met (warm) water en zeep;  

➢ Vermijd het aanraken van je gezicht;  

➢ Schud geen handen. 
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Regels en werkwijze trainingen 

• Sporters arriveren 5 minuten voor de training bij het sportpark. 

• Sporters dienen in sporttenue gekleed te zijn. Omkleden en douchen is niet 

mogelijk.  

• Alle sporters hebben een eigen waterfles mee. Waterflessen delen is niet 

toegestaan.  

• Ouders zijn niet toegestaan op het park, dus zetten de kinderen af en rijden direct 

weer weg.  

• Sporters op de fiets kunnen hun fiets in de fietsrekken op het park stallen.  

• De toezichthouder is hierbij aanwezig en coördineert waar nodig.  

• De sporters wassen bij aankomst op het park eerst de handen met zeep bij de 

buitenkraan.  

• Met gewassen handen gaan de sporters naar hun gedeelte van het veld. 

(toezichthouder coördineert waar nodig)  

• De trainer staat klaar op het veld met de juiste materialen.  

• Na afloop van de training gaan de sporters direct naar de uitgang van het park en 

  naar huis.  

 

Algemene regel is dat bij elke training van Dun Hong een eigen trainer/begeleider 

aanwezig is. 
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Algemene hygiëneregels van het sportpark ten tijde van de Coronacrisis  

 

Veiligheids- en hygiëneregels m.b.t. het gebruik van Sportpark De Linie (HSC 

Hermes én RCDH)  

➢ HSC Hermes maakt samen met onder andere Rugby Club Den Helder (RCDH) 

gebruik van het gedeelde sportterrein Sportpark De Linie, waardoor afstemming met 

alle partijen betreffende het gebruik van de accommodaties, sportvelden en 

trainingstijden noodzakelijk is. Het bestuur van HSC Hermes en het bestuur van 

RCDH onderhouden goed contact om de gezamenlijke uitgangspunten en 

noodzakelijke richtlijnen te waarborgen;  

➢ RCDH hanteert een “Corona-verantwoordelijke”/”algehele opzichter" voor 

Sportpark De Linie (en voor RCDH), welke toezicht houdt bij het toegangshek van 

het Sportpark, de kinderen doorstuurt en de ouders (indien nodig) verzoekt te 

vertrekken.  

HSC Hermes verricht de taken van “Coronaverantwoordelijke” in en rond het eigen 

clubhuis, maar zal de taak van "algehele opzichter" van het hele Sportpark (mede) op 

zich nemen zodra RCDH hierom vraagt, en/of wanneer blijkt dat er extra toezicht 

noodzakelijk is, en/of op dagen/tijden dat RCDH zelf geen sportieve activiteiten 

gepland heeft staan en zodoende geen "algehele opzichter" nodig heeft. Op deze 

manier zorgen we er gezamenlijk voor dat er bij sportactiviteiten op Sportpark De 

Linie altijd minstens één “Coronaverantwoordelijke”/”algehele opzichter" aanwezig is 

die een aanspreekpunt vormt voor aanwezigen en gemeente. De rol van “Corona-

verantwoordelijke” van HSC Hermes wordt ingevuld door bestuurs- /commissieleden, 

trainers en/of vrijwilligers;  

➢ Er wordt enkel gebruik gemaakt van het loophek (kleine poort) van het 

toegangshek van Sportpark De Linie, zodat gemotoriseerde voertuigen niet het 

terrein op kunnen komen;  

➢ Een ieder dient verplicht de handen te desinfecteren bij het betreden en verlaten 

van Sportpark De Linie en/of het clubhuis;  

➢ Er zijn geen ouders/begeleiders toegestaan op Sportpark De Linie. Ouders dienen 

de kinderen af te zetten op de parkeerplaats en na de training/activiteit op de 

parkeerplaats weer op te halen. Ouders (en kinderen) dienen ervoor te zorgen dat 

deze momenten zo kort mogelijk zijn;  

➢ De enige uitzondering op voorgaande regel geldt wanneer één ouder/verzorger 

van jongste jeugd (m.a.w. kinderen die nog moeten worden begeleid naar het 

trainingsveld), de eigen kinderen – conform de Algemene veiligheids- en 

hygiëneregels – tot aan het veld brengt en/of ophaalt, waarna hij of zij zich 

ogenblikkelijk weer buiten het terrein dient te begeven;  
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➢ Tijdens trainingen / sportactiviteiten zijn in het clubhuis te allen tijde EHBO 

materialen en een AED beschikbaar. Kleedkamers, sportkantines en andere ruimtes 

zijn gesloten. Het gebruik van het toilet van het clubhuis kan in uitzonderlijke gevallen 

door de trainer worden toegestaan. Hier dienen dan wel persoonlijke 

hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen ((warm) water, zeep en voldoende 

papieren handdoekjes) aanwezig te zijn;  

➢ Naast de gebruikelijke hygiëneregels, worden de COVID-19 gerelateerde 

hygiëneregels opgehangen bij de ingang van Sportpark De Linie, bij het clubhuis én 

bij de sportvelden;  

➢ Binnen en buiten het clubhuis wordt een duidelijke routing en aanrijdroute 

aangegeven, zodat personen elkaar zo min mogelijk (en op de verplichte 1,5 meter 

afstand) kunnen passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie;  

➢ De trainingstijden van de verschillende sporten zijn zo afgestemd dat er geen 

grote groepen jongeren tegelijk kunnen worden gebracht of opgehaald bij Sportpark 

De Linie: - RCDH: woensdag en vrijdag (van 18:30 tot 19:15 uur en van 19:00 tot 

19:45 uur); - HSC Hermes: maandag t/m vrijdag m.u.v. woensdag. (Tussen de 

trainingen: start training 5 minuten na het halve/hele uur en einde training 5 minuten 

voor het halve/hele uur).  

➢ Tijdens de trainingstijden zal de jeugd zich niet buiten het/de eigen sportveld(-en) 

begeven;  

➢ Buiten de trainingstijden zal de jeugd zich niet op Sportpark De Linie ophouden;  

 

 

Zoals vastgesteld 

Bestuur HABC Dun Hong 

13-05-2020 


