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Inleiding: 

Actualisatie van het protocol na aanleiding van aanpassingen 
regering op 18 augustus 2020. 

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan, Deze 

stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het aantal bewezen 

besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 augustus streeft het kabinet ernaar die toename te 

beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen blijven. Naast de landelijke aanscherpingen is het 

nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd. 

Bij de jeugdtrainingen en de seniorentrainingen dienen de hygiënemaatregelen van het RIVM te worden 

gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd t/m 18 jaar geldt niet meer dat er tijdens het sporten 1,5 meter 

afstand gehouden dient te worden.  

 

Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus geldende regels en zal indien die in de komende tijd veranderen 

op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het 

handelen op en binnen sportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook. 

 

Het is nog altijd niet toegestaan wedstrijden of interne toernooien te organiseren. Alleen trainingen zijn 

toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden en kleedkamers blijven gesloten.  

Per 1 juni geldt dat voor handbaltrainingen op het veld voor jeugd tot en met 18 jaar GEEN 

beperking in het aantal personen. 

 

Regie bij gemeenten, NHV volgt protocol NOC/NSF 

De regie van het toepassen van “ruimte met regels” ligt bij de gemeenten, die daar afspraken over maken 
met de verenigingen en sportparken. De aanpak kan per gemeente verschillen. Deze aanpak is vastgelegd in 
de corona noodverordening van de Gemeente Den Helder. De gemeente volgt het advies van NOC-NSF en 
de veiligheid regio Noord-Holland Noord. 

Deze georganiseerde sportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare buitenruimte 
plaatsvinden. 

Het NHV volgt het algemene (sport)protocol van NOC*NSF. In dit protocol wordt aangegeven hoe men veilig 
kan sporten, volgens de richtlijnen van het RIVM. Het algemene sportprotocol heeft ook de goedkeuring van 
het RIVM en de toestemming van de gemeente en is door D.S.O. als vereniging naar onze eigen situatie 
verfijnd. De gemeente zal hierop handhaven. – vanaf 10 augustus 2020 kunnen we met het volgende 
protocol van handbal genieten. 
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(verfijnde) Sportprotocol DSO 
 
Inmiddels hebben er diverse overleggen met Gemeente, het bestuur, de kantine commissie en de TC 
plaatsgevonden, hoe we de actuele maatregelen binnen DSO concreet gaan invullen. 
 
Binnen de vereniging hebben we regelmatig met de trainers, TC en bestuur geëvalueerd. De infrastructuur 
binnen de vereniging leidt tot duidelijke en korte lijnen in communicatie en handelen. Vanaf 1 juni is de 
betreffende trainer coördinator van de corona maatregelen, tijdens de trainingen op de sportaccomodatie bij 
de club.  

Tijdens de wedstrijden vanaf 1 september a.s. heeft een bestuurslid (wedstrijdsecretaris) samen met de 
coach en de gastvrouw van het clubhuis de corona coördinatie. Op aanwijzingen van de bestuurslid dienen 
de aanwezigen terstond actie ondernemen. Verderop in deze protocol zullen we de regels van “samenkomen 
bij de sportaccomodatie” specifiek benoemen. 

 

Protocol Handbal - verantwoord sporten  jeugd tot 18 jaar en 
Senioren. 

 

Per 10 Augustus 2020 kunnen we met het uitvoeren van de volgende maatregelen verantwoord sporten: 

 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van 

reuk of smaak: dit geldt voor iedereen 

• Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot 

kinderen t/m 12 jaar; 

• Vermijd drukte; 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• Schud geen handen; 

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

D.S.O. maakt via poster (extra) kenbaar welke maatregelen er tijdens de trainingen en wedstrijden op de 

sportaccommodatie en in de sportkantine er zijn genomen om een verantwoord bezoek te brengen aan onze 

vereniging. 
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In onze sportkantine zijn EHBO-artikelen aanwezig tijdens de trainingen en wedstrijd dagen. 

Protocol Handbal - verantwoord bezoeken van onze 
sportaccomodatie voor sporter en toeschouwers (bezoekers) 
jeugd tot 18 jaar en Senioren. 

Per 1 september a.s. starten wij de buitencompetitie van het seizoen 2020-2021.  

 De DSO-kleedkamers en douches van onze sportaccommodatie kunnen gebruikt worden.  

 Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar; 

 Trainers/coaches houden tijdens ook de 1,5 meter afstand tijdens het overbrengen van de sport instructies 

 Indien gewenst kan DSO wedstrijdsecretaris zorgen voor extra kleedkamers of ruimte voor sport instructie. 

 Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig 
zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, 
tenzij  toeschouwers met leeftijd t/m 12 jaar of personen die een gezamenlijke huishouding vormen; 

 Voor binnen in de sportkantine geldt een maximumaantal bezoekers van 25 (exclusief de kleedkamers, een 1,5 
meter regel geldt.); We zien toe dat er in geval van start/einde van trainingen/wedstrijden, zoveel als mogelijk 
sprake is van doorstroming van de toeschouwers 

 Bij bezoek van de sportkantine vragen we de bezoekers om plek te reserveren, de gezondheid te verifiëren, 
contactgegevens beschikbaar te stellen en we placeren de bezoekers naar de tafel. Indien we nodig achten, kunnen 
we de bezoekers vragen een gezondheidscheck vast te leggen (bron- contactonderzoek) 

 De ventilatie van de sportaccommodatie wordt gerealiseerd door natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie. 
Er vindt geen recirculatie van lucht plaats via de mechanische ventilatie. 

 Buiten op de sportaccommodatie gelden ook de 1,5 meter afstand voor de toeschouwers.  

 De wedstrijden en trainingen zijn zoveel als mogelijk gedoseerd van aantallen en voorzien van routering. Dit om 
een verantwoorde sport situatie te hebben op onze accommodatie. 

 De sportaccommodatie, kleedkamers en/of de sportkantine is voorzien van gerichte markeringen/voorlichting aan 
om te zorgen dat officials, vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter 
afstand van elkaar kunnen houden; 

 In geval van niet kunnen nakomen van  

 DSO zorgt waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen 
(water, zeep en voldoende papieren handdoekjes) en heeft afspraken gemaakt omtrent de hygiëne. 

 DSO zorgt voor de hygiëne van sportmaterialen en reinigt deze na de trainingen/wedstrijden; 

 DSO maakt ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en 
personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;  

 Bezoekers (toeschouwers) en Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training 
en/of wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 

 Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan;  

 Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die 
moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio 
verschillen; 

mailto:info@dsohandbal.nl


Pagina 6 van 12 
 

 
Handbalvereniging DSO | IJsselmeerstraat 90 B | 1784 MA | DEN HELDER 

  Tel.: 0223 754921 | E-mail: info@dsohandbal.nl 
 

HV DSO, Door Samenwerking Ontstaan, Waar Plezier, Passie & Prestatie samengaan. 

Een dringende noot: De gemeente zal handhaven en toezien op het praktisch gebruik van dit protocol.  Bij 

(herhaaldelijk) overtreden van dit protocol zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van 

(groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. 

DSO heeft als vereniging zelf de verantwoordelijkheid voor het organiseren/faciliteren van de 

handbaltrainingen en wedstrijden. DSO zorgt ook voor de handhaving van dit protocol. Een gezamenlijk 

optrekken in de handhaving van maatregelen heeft onze voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport 

zonder gezondheidsrisico’s. 

Tot Slot 
 

DSO houdt met haar training- en wedstrijdactiviteiten (zoveel als mogelijk) rekening met een planning, 

waarbij de bezoekers en sporters verantwoord kunnen deelnemen. De actuele wedstrijd planning en training 

schema kunt u vinden op onze website  www.dsohandbal.nl 

 

 

 

Bijlage 1: PROTOCOL VOOR WEDSTRIJDEN I.V.M. CORONA 

“Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!” 

Vanuit het Sportprotocol van NOC*NSF zijn verenigingen verplicht om tijdens een speeldag een 

Corona-coördinator in de sporthal aanwezig te hebben om de richtlijnen te waarborgen. 

Het NOC*NSF Sportprotocol vind je hier. 

Onderstaande geldt als sportspecifieke aanvulling op het Sportprotocol van NOC*NSF 

Algemene uitgangspunten 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een 

Corona-besmetting. 
 Schud geen handen! 
 Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen. 
 Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de 

sportactiviteit (maximaal 20). 

De 1,5-meter afstandsregel 

 Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand 
bewaren. 

 Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen 
jongen dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. 

mailto:info@dsohandbal.nl
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 Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden. 
 Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen. 

Aankomst in de sportaccommodatie 

 Schud geen handen! 
 Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie. 
 Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie. 
 Controleer de grootte van de eigen kleedruimte. Indien te klein m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de 

spelers en staf of de scheidsrechters, kun je met de thuisspelende vereniging (wedstrijdsecretaris) 
overleggen of er een grotere of extra ruimte beschikbaar is. 

Gedrag in de kleedkamer 

 In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar. 
 Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden. 
 Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, 

vraag de wedstrijd secretaris voor een geschikte ruimte om de teambespreking te houden waar 
voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen. 

Voor de wedstrijd 

 Uitvoeren van spelerspascontrole 
o Advies is om de digitale pascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams 

en officials. Stem met de teamverantwoordelijken en de scheidsrechters af hoe laat de 
spelerspascontrole zal plaats vinden. 

o Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. 
 Technische bespreking (vanaf Tweede Divisie) 

o Indien er in de ruimte voor de technische bespreking geen 1,5-meter afstand gewaarborgd 
kan worden, zorg dan in overleg met de thuisspelende vereniging voor een geschikte locatie. 

o Wanneer er geen locatie beschikbaar is waar 1,5 meter afstand bewaard kan worden, 
adviseren wij om een mondkapje te dragen. 

o Wij adviseren dat de Corona-coördinator aanwezig is tijdens de Technische Bespreking.  
 Warming-up 

o Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 
meter afstands-regel te respecteren. 

Betreden speelveld en begroeting 

 De teams betreden gefaseerd het speelveld. 
 Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud. 
 Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 

1,5-meter afstand in acht. 
 Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn tijdens de 

begroeting en geen kinderen, vlaggendragers e.d. bij de line-up of begroeting te betrekken. 
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Gedrag op het speelveld 

 Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te 
schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om: 

o Een yell, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team). 
o Een clublied te zingen. 
o Overwinningsmomenten te vieren. 
o High five te geven. 

Gedrag van het publiek 

 Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te 
schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om: 

o Een yell, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren. 
o Een clublied te zingen. 
o Overwinningsmomenten te vieren. 
o High five te geven. 

 

 Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij minimaal 1,5 meter 
afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de wisselbanken. 

 Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie en de richtlijnen binnen het clubhuis. Deze kunt u 
vinden bij de ingang van clubhuis “t sprongschot (ingang beneden en ingang boven). 

Wedstrijdtafel 

 De Tijdwaarnemer en Wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te 
bewaren. Bij wedstrijden waarbij een Waarnemer aanwezig is, dient deze ook 1,5 meter afstand te 
bewaren. 

 Wanneer het niet mogelijk is om 1,5 afstand te bewaren, geven wij het strenge advies om gebruik te 
maken van plexiglasschermen. Daarnaast adviseren wij hierbij het gebruik van mondkapjes. 

 Wanneer een coach een time out vraagt, legt hij de kaart op de wedstrijdtafel. De kaart wordt niet in 
de hand van de secretaris of tijdwaarnemer geven. 

Wisselbank en wisselzone 

 Op de wisselbank en in de wisselzone adviseren wij zoveel mogelijk afstand te bewaren. 

Tijdens de wedstrijd 

 Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers. 
 Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten 

worden. 
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 Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten 
geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel. 

Let op: De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. 

 Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een 
nieuwe bal of de bal te ontsmetten. 

 Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met 
de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de 
ernst van de blessure niet anders gaat. 

 Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, 

dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in 

overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk 

rapport. 

Team time-out 

 Tijdens de team time-out dienen spelers en stafleden 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. 
 Het is niet toegestaan om een yel, aanmoedingingskreet o.i.d. uit te voeren voordat het team het 

speelveld weer betreedt. 

Rust / pauze 

 De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om 
hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde zou zijn: de scheidsrechters, het 
dichtstbijzijnde team bij de kleedkamers/uitgang, het verste team bij de kleedkamers/uitgang, de 
officials aan de wedstrijdtafel. 

 Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde 
speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, 
adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren. 

Na de wedstrijd 

 Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
 Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn en na afloop geen 

uitreiking te doen tot speler van de wedstrijd, foto met sponsoren, o.i.d. Tenzij hierbij met zekerheid 
de 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 

 De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om 
hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Houd hierbij dezelfde volgorde als tijdens de rust 
aan. 

 Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de 
accommodatie. 

“Extra aanvulling:  Protocol voor F en H-jeugdtoernooien i.v.m. COVID-19 
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 Aankomst in de sportaccommodatie 

 Wij adviseren om de kinderen in sportkleding naar de toernooien komen. 

Gedrag in de kleedkamer 

 In de kleedkamer zijn max. 2 begeleider en/of coach aanwezig. 
 Laat de kinderen zoveel mogelijk thuis douchen 

Betreden speelveld en begroeting 

 Bij de begroeting en bedanken houden de coach/begeleiders 1,5 meter afstand van het team 

Publiek 

 Wij adviseren om deze coronatijd geen supporters mee te nemen naar de binnen toernooien i.v.m. 
het max aantal personen binnen de accommodatie. Ons advies is: wanneer je uitspeelt neem je geen 
extra toeschouwers mee naar het toernooi. ( Per 3 kinderen, 1 chauffeur) 

 

 

Bijlage 2: CORONA: VEEL GESTELDE VRAGEN SCHEIDSRECHTERS 

 Moet ik als scheidsrechter 1,5 meter afstand bewaren tot de spelers? 

Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen 
fysiek contact hebben. Wij adviseren jou als scheidsrechter zoveel mogelijk afstand te bewaren van de 
spelers tijdens de wedstrijd, tenzij dit vanwege de aard van de wedstrijd niet mogelijk is. 

Houd in ieder geval voorafgaand, in de rust en na de wedstrijd minstens 1,5 meter afstand van de 

spelers, stafleden en het publiek. 

 Hoe kan ik er voor zorgen dat iedereen op de hoogte is van de richtlijnen voor, tijdens en 
na de wedstrijd? 

Alle verenigingen zijn door het NHV op de hoogte gebracht van het wedstrijdprotocol COVID-19. Maak 

voorafgaand aan de wedstrijd (bijvoorbeeld tijdens de technische bespreking) duidelijke afspraken tussen 

de scheidsrechters en de teamverantwoordelijken en/of coaches van de teams. 

 Moet de scheidsrechter handhaven op de 1,5m afstand tijdens de wedstrijd? 

Nee, de scheidsrechter is niet verantwoordelijk voor handhaving op onder andere de volgende punten die 
niet gerelateerd zijn aan de spelregels: 
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1. Niet waarborgen van de 1,5m afstand 
2. Twijfel over de gezondheidssituatie van een speler 
3. Naar de grond uitsnuiten van de neus 
4. Naar de grond spugen 
5. Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld coaches 

Let op: De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. Je kan hier de clubs wel op aanspreken en melding 
maken op het wedstrijdformulier. 

 Wat doe ik als verenigingen niet zorgen voor 1,5 meter afstand op de wisselbank, in de 
kleedkamer of bij de technische bespreking? 

Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen 

fysiek contact hebben, zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten, op de wisselbank of 

tijdens een wissel. Let op: De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. Je kan hier de clubs wel op 

aanspreken en melding maken op het wedstrijdformulier. 

 Wat doen we als we zien dat iemand corona symptomen vertoont voor aanvang van de 
wedstrijd? Wat doen we als iemand tijdens de wedstrijd opeens heel hard moet hoesten of 
niezen? 

We gaan er ten alle tijde vanuit dat de speler gezond is, omdat hij/zij anders niet aanwezig zou zijn 

conform de basisrichtlijnen. Het kan ook een andere oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld hooikoorts. 

Op basis van de privacywetgeving is het niet mogelijk om een gezondheidsverklaring of negatieve corona 

test op te eisen. 

We adviseren om altijd het overleg te zoeken met de tegenstander. Op het moment dat het team alsnog 

van mening is dat de gezondheid van alle betrokkenen in het geding is kan er besloten worden om te 

stoppen met de wedstrijd. De wedstrijd zal dan behandeld worden als een gestaakte wedstrijd, en daarbij 

dienen alle betrokkenen conform het tuchtreglement een verklaring in te zenden. 

Besluit je met elkaar de wedstrijd niet aan te vangen, dan valt de wedstrijd onder de categorie 

verplaatsen wedstrijden. De thuisspelende vereniging vult hiervoor het formulier op de website in. 

 Mogen teams een yel of aanmoedingskreet uitvoeren? Mogen goals gevierd worden? 

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te 

schreeuwen. Het is daarom verboden om een yel, aanmoeidingskreet o.i.d. uit te voeren, een clublied te 

zingen en/of overwinningsmomenten te vieren. 

 Mogen spelers elkaar een high five geven of fysiek contact hebben tijdens een wissel? 
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Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen 

fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel. De verantwoordelijkheid ligt bij de 

clubs. Je kan een club of speler hier wel op aanspreken. 

 Ligt er een verantwoordelijkheid bij de scheidsrechters of ligt dit geheel bij de 
vereniging? 

De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. Je kan hier de clubs wel op aanspreken en melding maken op 

het wedstrijdformulier. 

 Een speler raakt geblesseerd tijdens de wedstrijd, moeten wij als scheidsrechter / 
spelers 1,5 meter afstand houden? 

Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de 

persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst 

van de blessure niet anders gaat. 

 Mijn begeleider / een rapporteur is aanwezig bij mijn wedstrijd. Kunnen wij de wedstrijd 
nabespreken? 

Wanneer er een begeleider of rapporteur bij de wedstrijd aanwezig is, zorg je dat de nabespreking op 1,5 

meter afstand plaats vindt. Voer het gesprek bij voorkeur niet in de kleedkamer, omdat deze vaak te klein 

is. Zoek een geschikte ruimte (bijvoorbeeld de kantine) waar je met elkaar in gesprek gaat. 

 Wat doe je als je als scheidsrechter zelf klachten hebt die kunnen wijzen op een Corona-
besmetting? Bijvoorbeeld drie uur voor de wedstrijd. 

Neem contact op met de Calamiteitenlijn van het NHV of jouw regio contactpersoon. 

Regio Contactpersoon Contactgegevens 

Noord-Holland Annie Kager 06 51 26 00 68 
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