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Welkom in de Kamponghal XXL!
CORONA MAATREGELEN
Het seizoen 2021-2022 is van start gegaan. Helaas hebben we nog altijd te
maken met het coronavirus en dat betekent dat we ons nog steeds aan de
coronamaatregelen moeten houden. Hieronder hebben we de belangrijkste
zaken op een rijtje gezet.
Basisregels
We roepen iedereen op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen en zich te houden aan
onderstaande basisregels:
o Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
o Was vaak en goed je handen, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
o Houd 1,5 meter afstand
o Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen
afstand te houden.
o Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven
te houden.
o Iedereen van 13 jaar en ouder wordt dringend geadviseerd 1,5 afstand te houden tot
elkaar, behalve tijdens het hockeyen zelf.
De overheid heeft vastgesteld dat voor de binnensport, waaronder het zaalhockey, per 6
november een CTB verplicht is voor alle sporters boven de 18 jaar. De zaalwachten nemen
deze check voor hun rekening.
Er mag geen publiek aanwezig zijn in de hal, ook niet op trainingsdagen. Enkel vrijwilligers
met een rol (coach, scheidsrechters of trainer en strikt noodzakelijke rijouders) mogen
aanwezig zijn.
NR14, de horeca op Kampong, is vanaf 20:00 uur gesloten. Tijdens openingstijden enkel
vaste zitplaatsen, ook op het terras, op vertoon van een geldige QR code en ID vanaf 13 jaar!
Uitzondering op deze regel vormen de mensen die vanwege een functie (barpersoneel,
trainer, coach of andere vrijwilliger) op de vereniging aanwezig zijn. Zij zijn vrijgesteld van
deze verplichting. Let op; rijouders hebben geen functie in het clubhuis en tonen dus wel hun
geldige QR-code en ID.
Het clubhuis is tot 23:00 uur toegankelijk maar enkel voor gebruik van de gangen en toiletten
zodat spelers bij lockers kunnen. Kleedkamers zijn gesloten na 20:00 uur.
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Voor de komende weken willen wij iedereen nogmaals met klem vragen de regels zo goed
mogelijk na te leven. Heb je geen rol als vrijwilliger (coach, scheidsrechter of trainer) dan
willen wij jou dringend verzoeken buiten de hekken van het terrein te blijven of binnen in het
clubhuis in de horeca plaatst te nemen (met geldige QR-code en op vertoon van ID).

CLUBHUIS EN INFOBALIE
Op wedstrijddagen en tijdens trainingen is het clubhuis altijd open. Ook voor eten, drinken,
omkleden, douchen en een sanitaire stop kun je daar terecht. Ben je het eerste team dat
speelt dan is altijd iemand van Kampong aanwezig. Onze Kamponghalbeheerder, Jeroen
van de Peppel, kan je verder helpen met je vragen.
Beheerder Kamponghal:
Jeroen van de Peppel 06-12859883
jvdpeppel@gmail.com

HUISREGELS
We zijn zuinig op onze hal en materialen. Daarom een aantal huisregels:
o stop je buitenschoenen en kleding in de manden;
o op GRIJZE vloerdelen mag je met buitenschoenen lopen;
o op BLAUWE vloerdelen ALLEEN sportschoenen met SCHONE, WITTE zolen;
o op de RODE vloerdelen lopen de scheidsrechters
o keepers: ZAALBANDJES om je klompen; gespen afplakken is onvoldoende!
o zaalstick verplicht!
o GEEN EIGEN meegebrachte etenswaren en frisdranken nuttigen in de hal; water mag
uiteraard wel;
o water of vuil op de vloer? Pak een bezem of papier en maak even schoon; -Net als bij
tennis vegen we na elke training en in het weekend na elk wedstrijdblok -even het veld
schoon met de vloerwisser.
o met doelen, balken en banken NIET tegen het kwetsbare tentdoek stoten;
o NIET met balken slepen;
o tijdens wedstrijden NIET inspelen langs het veld.
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PLATTEGROND
De Kamponghal bestaat uit 4 wedstrijdvelden (Raboveld 1 en Raboveld 2 en veld 3 en 4).
KAMPONGHAL XXL

PARKEREN
Vanwege de veiligheid voor sporters op het complex zijn wij verplicht de paden vrij te houden
voor nooddiensten zoals brandweer, politie, ambulances, etc.. Daarom ook aan jou het
dringende verzoek om fietsen in de stalling te plaatsen. Je kan je fiets stallen in de rekken bij
veld 7-8-9 of in de rekken op P1 bij ingang veld 1. Dank voor je medewerking!

SLEUTELBELEID
Teams die als eerste trainen of spelen kunnen de sleutel van de hal ophalen bij de bar in
het clubhuis. Deze krijg je mee na het overleggen van onderpand (telefoon of
portemonnee). Onze Kamponghal beheerder is ook regelmatig aanwezig om te helpen.
Zijn jullie het laatste team die dag? Ruim de hal netjes op, veeg het veld schoon met de
vloerwisser en haal vervolgens de sleutel op bij de bar of gebruik de sleutel uit het
sleutelkluisje en sluit de hal af. Vergeet niet het licht in de hal uit te doen, de schakelaar zit
naast de toegangsdeur.
Voor zaalwachten op wedstrijddagen op zaterdag en zondag geldt dezelfde
sleutelprocedure.

HORECA
Je bent voor of na je zaalwedstrijd van harte welkom in ons clubhuis. Kom met je team
lekker ontbijten, lunchen of dineren. Ook voor verse koffie en thee.
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CONTACT EN INFORMATIE
Kampong 030 25 14 530
Nummer 14 / horeca: 030 20 06 014
Huisartsenpost 088 130 9670
Tennispaviljoen / horeca: 06 83999817
Beheerder Kamponghal Jeroen van de Peppel: 06-12859883
Algemene vragen over Kampong zaalhockey: zaal@kamponghockey.nl
Meer informatie over hockeyclub Kampong: www.kamponghockey.nl

Volg Kampong Hockey via twitter, facebook en instagram en Tik Tok of download de clubapp.

