
 

PROTOCOL CORONA MAATREGELEN SCHEIDSRECHTERS 

DIT DOCUMENT WORDT INDIEN RELEVANT GEACTUALISEERD. 

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er 
coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol SC Den Dungen voor 
scheidsrechters korfbal en voetbal. 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
• Heeft u klachten; blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 

 

• Indien u getest wordt, meldt dit dan direct aan de betreffende coördinatoren; 

o Korfbal   Dennis Persoons 06 53365461 

o Voetbal Senioren  Marcel van Krieken 06 21271750 

o Voetbal Jeugd  Paul Schouten 06 52401873 

Uiteraard wordt hier vertrouwelijk mee om gegaan. 

• blijf thuis als je in contact bent geweest met iemand die positief getest is op het 
nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met 
deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 10 dagen na het laatste 
contact;  

• Spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of 
in de sportlocatie met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de 
bedrijfsarts of je behandelend arts; 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
• Was regelmatig je handen met water en zeep;  
• Vermijd het aanraken van je gezicht;  
• Schud geen handen;  

SPECIFIEKE REGELS 

Aankomst op het sportpark 

• Schud geen handen. 

• Communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal 
plaatsvinden. 

• Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-
up. 



o Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak 
afspraken met teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan 
moet worden naast het eigen doel (zie tekening). 

o Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand 
kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand 
in en rondom de dug-out. 

• Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de 
bestuurskamer. 

o Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de 
teammanagers/elftalleiders. 

o Eventuele relaties of begeleiders is het niet toegestaan de 
bestuurskamer te bezoeken. 

Voor de wedstrijd 

• Uitvoeren van spelerspascontrole 

o Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten 
met de warming-up. 

o Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de 
warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun 
voorbereiding beginnen. 

o Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden: 

▪ Wacht spelers op bij verlaten accomodatie en laat ze bij oproep 
naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden) 

▪ Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het 
veld betreden. 

• Voorbereidend gesprek met club-assistenten 

o Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het 
betreden van het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd. 

• Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd 

o De teams betreden gefaseerd het speelveld. 

o Er wordt geen line-up gedaan. 

o Er worden geen handen geschud. 

o Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter 
rondom de middenstip. 

o Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht. 

• Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van 
de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te 
bezoeken om de wedstrijd te bespreken. Zoek samen een geschikte locatie en 
houdt 1,5 meter afstand in acht. 

• Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van 
de wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken. 

Tijdens de wedstrijd 



• Het vieren van een doelpunt 

o Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet 
waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de 
aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. 

o Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! 
De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.  

• Het uitvoeren van een wissel 

o Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet 
waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de 
aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. 

o Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! 
De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.  

• Warmlopen van wisselspelers 

o Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter 
afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het 
eigen doel (zie tekening). 

• Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out 

o Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-
out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers 
plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting 
van de hoekvlag. 

• Opstootje 

o Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te 
waarborgen tot spelers. 

o Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 
1,5-meter regel wordt overtreden. 

• Geen disciplinaire maatregelen bij: 

o Naar de grond uitsnuiten van neus 

o Naar de grond spugen 

o Niet waarborgen van 1,5-meter afstand 

o Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers 

Na de wedstrijd 

• Geen handen schudden (Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht). 

•  Het is coaches en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de 
scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om 
de wedstrijd na te bespreken. Zoek samen een geschikte locatie en houdt 1,5 
meter afstand in acht. 

• Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan na afloop van de 
wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken. 

 

 
 


