Informatie winterprogramma 2020/2021
Geldende maatregelen
Voor de gehele sport gelden per 4 november 22.00 uur de volgende aanvullende maatregelen:


Tot en met half december kan er géén competitie worden gespeeld;



Senioren mogen tot 19 November maximaal in groepjes van 2 trainen, daarna
maximaal in groepjes van 4. (beiden met 1,5 meter afstand).



Jeugdteams mogen blijven trainen zonder restricties. Aan jeugdteams blijft het
toegestaan onderlinge wedstrijden binnen de club te spelen.

1. Zaalhockeycompetities


De overheidsbesluiten van 3 november dwingen de KNHB ertoe de
zaalhockeycompetities seizoen 2020-2021 te annuleren

2. Midwintercompetities


De overheidsbesluiten van 3 november dwingen de KNHB ertoe de
midwintercompetities seizoen 2020-2021 te annuleren

3. Veldhockeycompetities
De KNHB vindt het belangrijk aan te geven nog altijd voldoende mogelijkheden te
zien om, zodra dat door de overheid weer is toegestaan, de competities op te pakken
en uit te spelen. Er zijn hiervoor twee scenario’s in beeld.

Scenario 1: starten met competities in januari


Jeugdteams en jongste jeugdteams vervolgen direct als dat kan de competities en
halen de tot nog toe niet gespeelde wedstrijden in januari en februari in. In maart
wordt het seizoen dan zoals te doen gebruikelijk voortgezet. De jeugdteams en
jongste jeugdteams starten op 9 en 10 januari seniorenteams starten niet eerder
dan 17 januari.
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Scenario 2: starten met competities in februari


Wanneer de competities pas in februari weer mogen worden hervat, geldt in
hoofdlijnen hetzelfde als bij een start in januari: er wordt direct weer competitie
gespeeld zodra dit door de overheid wordt toegestaan.

4. Hockeyactiviteiten op zaterdagen


Alle zaterdagen t/m 12 december zal er voor alle jeugd- en jongste jeugdspelers
een programma worden samengesteld. Informatie over de zaterdagprogramma’s
wordt via de coaches en via de website bekendgemaakt.

5. Trainingen


De trainingen zullen t/m 17 december doorlopen.

Met sportieve groet!
Bestuur HCAS
11-11-2020
info@hcas.nl
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