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COVID 19 
Protocol Ere Afdeling Belgian League –  

van toepassing vanaf 11 november 2020 
 
OPGELET! – Dit protocol is van toepassing vanaf woensdag 11 november 2020 en 
vormt een bijlage bij het Sportief Reglement 2020/2021 van de KBHB. De punten uit 
dit protocol die verschillen van het Sportief Reglement 2020/2021, hebben voorrang 
op dit laatste.   
 
Het COVID-19 protocol voor de Ere Afdeling Hockey werd uitgewerkt na het 
Overlegcomité van vrijdag 30 oktober 2020, waarna alle kampioenschappen werden 
opgeschort vanwege gezondheidsredenen. Dankzij een strikte opvolging van de 
maatregelen in dit document, hopen we de Ere Afdeling competitie op een 
verantwoorde wijze te kunnen hervatten en voort te zetten zoals gepland. Het is evident 
dat dit enkel kan werken als iedereen deze basismaatregelen respecteert. Ze niet 
respecteren betekent het risico nemen om opnieuw niet meer te mogen spelen ... 
 
De autoriteiten hebben ons trouwens heel duidelijk laten weten dat, indien we opnieuw 
willen kunnen hockeyen, IEDEREEN een TOTAAL engagement en  verantwoordelijk- 
heidsgevoel zal moeten tonen in het respecteren van de regels! 
 
Het is noodzakelijk dat u ook contact opneemt met uw lokale autoriteiten (gemeente) 
om hun schriftelijke toestemming te krijgen voor de herstart van de trainingen en 
wedstrijden van de Eredivisie in uw clubinfrastructuur. Wij adviseren u dit protocol en 
de schriftelijke toestemming van de Minister bij uw communicatie te voegen. 
 

I. Definitie: 
 

 Hoog-risico contact (HRC) = een contact waarbij volgende 2 criteria samen 
voorkomen: het contact duurt min. 15 minuten en gebeurt op een afstand van 
minder dan 1,5m (des te meer wanneer het contact plaatsvindt in een gesloten 
ruimte) en zonder het dragen van een mondmasker.  
 Vanuit een medisch oogpunt zorgen spelsituaties niet voor 

contactsituaties met verhoogd risico; 
 De hoog-risico contacten ontstaan gedurende de briefings en debriefings 

(voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd), gedurende nauwe 
contacten in de dug-out, gedurende het gebruik van materiaal zoals bv 
PC maskers, of sociale contacten gedurende de ‘derde helft’; 

 



 

Protocol clubs Eredivisie - 30/11/2020 - 2 
 

 
II. Symptomen 

 
a) Identificatie 

De volgende symptomen worden door de autoriteiten als symptomen van COVID-19 
beschouwd. Ze zijn onderverdeeld in primaire en secundaire symptomen: 
 

A. Primaire symptomen: 
 Koorts 
 Hoest 
 Kortademigheid 
 Pijn op de borst 
 Verlies van reuk 
 Verlies van smaak 

B. Secundaire symptomen (minstens twee zonder andere duidelijke oorzaak): 
 Keelpijn 
 Spierpijn 
 Hoofdpijn 
 Loopneus 
 Waterige diaree  
 Acute verwardheid 
 Acute verergering van chronische respiratoire symptomen zoals astma  

 
b) Algemene bepalingen bij symptomen 

Wie één van de primaire symptomen toont of minimaal twee van de secundaire 
symptomen, komt niet naar de training of wedstrijd, maar verwittigt de 
teamverantwoordelijke en neemt contact met de huisarts. 
Indien een persoon (sporter of lid van de omkadering) positief test op of symptomen 
vertoont van COVID-19, dienen de geldende maatregelen strikt opgevolgd te worden 
(quarantaine: de arts geeft meer informatie).  
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III. Maatregelen voor de herstart van de Belgian League Ere Afdeling 

competities  
 
De KBHB is ervan overtuigd dat duidelijke en verregaande maatregelen de meest 
efficiënte manier is om onze Eredivisie-kampioenschappen op een veilige manier 
opnieuw op te starten en de mogelijke verspreiding van het COVID-19 virus binnen onze 
activiteiten in te perken.  
 
Onderstaande maatregelen vormen te allen tijde de basis van ons protocol en moeten 
door alle betrokken actoren strikt nageleefd worden.   
 

a) Basismaatregelen 

Volgende belangrijkste basismaatregelen zijn van kracht tijdens trainingen en 
wedstrijden. Deze dienen altijd, overal en door iedereen gevolgd te worden binnen de 
club:  

 Verplichting om een "COVID Manager" aan te stellen.  
 De taken van de COVID Manager staan opgelijst in het “check list Covid 

Manager Ere” document.  
 Elke club moet max. 3 officiële COVID Managers nominatief aanstellen.  

 Per wedstrijd mag er maar 1 COVID Manager in dienst zijn;  
 De clubs moeten de gegevens van hun COVID Managers (naam + 

e-mailadres + GSM nummer) uiterlijk tegen 18/11/2020 
doorsturen naar info@hockey.be.  

 Elke COVID Manager kan door maximaal 2 andere personen worden 
bijgestaan om de verschillende taken te vervullen waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn; 

 De Covid Manager vervangt eveneens de terreinafgevaardigde en moet 
dan ook worden opgenomen op het officiële wedstrijdblad. 

 Verplichting om een mondmasker te dragen;  
 Het dragen van een mondmasker is verplicht, overal op het grondgebied 

van de club; 
 2 uitzonderingen:  

 Geen verplichting voor spelers/speelsters tijdens de trainingen 
noch tijdens de wedstrijden; 
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 Geen verplichting voor de T1 tijdens de wedstrijden (buiten de 
pauzes tussen kwarten en helften) op voorwaarde dat hij/zij 
rechtstaat langs het veld, minimum 1.5m verwijderd is van de 
dug-out en van elke andere persoon. In dit geval mag de T1 zijn 
richtlijnen enkel in de richting van het veld roepen, niet in de 
richting van de dug-out.    

 Alle trainingen en wedstrijden uit Eredivisie vinden plaats achter gesloten 
deuren (toeschouwers zijn niet toegestaan);  

 Waar mogelijk, organiseren van verschillende in- en uitgangen per veld;  
 Er worden geen binnenruimtes gebruikt in het kader van de trainingen en 

wedstrijden. Clubhuizen en kleedkamers blijven gesloten. Er wordt een 
uitzondering toegestaan voor de toiletten; 

 Alle clubs moeten zich in geval van dopingcontrole aan het NADO protocol 
houden.  
 De thuisclub is verplicht om volgende zaken ter beschikking te stellen 

van de controleurs: 
 een lokaal voor de dopingcontroles (bvb. kleedkamer); 
 een gereserveerde WC ;  
 product om handen te ontsmetten ; 
 flesjeswater ; 

 Voor het betreden van het lokaal voor dopingcontrole moet iedereen 
de handen ontsmetten; 

 In het lokaal voor dopingcontrole wordt door iedereen ten allen tijde de 
sociale distancing gerespecteerd; 

 In het lokaal voor dopingcontrole wordt door iedereen ten allen tijde 
een mondmasker gedragen. 

 Een overdekte en windbestendige outdoor locatie (zoals tent, overdekte 
tribune) van ± 50m² per team moet worden voorzien in de directe nabijheid van 
het veld (liefst in de nabijheid van de dug-outs); 
 Extra ruime beschutting voor spelers en staf; 
 Zijzeilen tent moeten geopend worden; 
 Voor het stockeren van materiaal. 
 De club moet uiterlijk op 16/11/2020 een plattegrond van deze ruimte in 

relatie tot het veld, de ingangen van het veld en de dug-outs ter 
goedkeuring aan de KBHB sturen (info@hockey.be).   

 Spelers/speelsters ontvangen wedstrijdbriefings online via video-conferentie; 
 De maskers voor de Penalty Corner (PC) dienen gepersonaliseerd te worden; 
 Bij symptomen (zie hierboven) blijft de persoon thuis en contacteert men de 

huisarts. 
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 De voorschriften inzake hygiëne moeten in de essentiële ruimtes duidelijk 
zichtbaar gecommuniceerd worden.  

 Voldoende aandacht voorzien voor handhygiëne: 
 Bij aankomst is het ontsmetten van de handen verplicht. Men moet 

voldoende hydroalcoholische handgel voorzien op volgende cruciale 
punten: 

 In- en uitgang van het veld, 
 In elke dug-out en/of tent, 
 Aan de technische tafel. 

 De handen en het gemeenschappelijk sportmateriaal moeten voor en na 
de activiteit ontsmet worden; 

 Aandacht voor het aanvullen van verdeelpunten. 
 Spelers/speelsters komen aan in training- of wedstrijdoutfit.  
 Verbod om handen te geven. Begroet elkaar door met de hand te zwaaien of met 

een ‘elleboog check’;  
 Spelers/speelsters vermijden te allen tijde vieringen met knuffels, shakes, enz.; 
 Spuwen en neus snuiten zonder papieren zakdoek is niet toegestaan; 
 Carpooling is niet toegestaan om zich naar een wedstrijd of training te begeven. 

Indien speelsters/spelers op de club worden afgezet, gebeurt dit volgens een 
“drop&ride” principe.  

 Elke speler/speelster of lid van de staf heeft zijn/haar persoonlijke drinkbus met 
vermelding van de naam;  

 Na de training of wedstrijd wordt de club door iedereen zo snel mogelijk 
opnieuw verlaten.  

 
b) Testprotocol 

 
Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, zal elk hockeyteam 
uit Eredivisie wekelijks moeten getest worden via een Antigeen sneltest.  
 
Wie moet getest worden? 

 De volledige kern van álle spelers/speelsters; 
 Volledige staf aanwezig op training en/of wedstrijden (coaches, team 

manager, cameraman/vrouw, …); 
 Officials (scheidsrechters, matchofficials) worden niet getest. Motivatie: 
 Gezien het huidige protocol zouden geen enkel hoog-risicocontacten 

moeten plaatsvinden met de scheidsrechters. 
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 De Officials die het zouden wensen, kunnen min. 4 dagen voor de 
wedstrijd contact opnemen met een Eredivisieclub in hun buurt, om zich 
te laten testen op de tijdstippen die door deze club worden opgelegd. De 
kosten voor deze test zal door de KBHB op zich genomen worden.    

Testafname:  
 1x per week ; 
 De testafname dient te worden uitgevoerd door een medisch geschoolde 

persoon (arts, verpleegkundige of apotheker) 
 Deze moet de nodige “personal protective equipment” (PPE) dragen;  
 Opgelet: reken dat het afnemen van een test +/- 15 minuten duurt per 

persoon. Voorzie voldoende tijd en medisch geschoolde hulp hiervoor. 
 Locatie door de club te bepalen. Belangrijk: testafname moet gebeuren volgens 

het principe van een beurtrol systeem (m.a.w. niet alle testpersonen mogen op 
hetzelfde moment aanwezig zijn), met aandacht voor de distancing maatregelen; 

 Timing van de tests:   
 Damesteams  

 Alle speelsters en stafleden moeten één keer per week worden 
getest. 

 Opgelegde timing:  
 tussen vrijdag 12 uur en zondag 11 uur, voor de 

wedstrijd. 
 dubbel weekend 28 & 29/11 : tussen vrijdag 12u en 

zaterdag 11u, voor de wedstrijd. 
 Herenteams  

 Alle spelers en stafleden moeten één keer per week worden 
getest. 

 Opgelegde timing:  
 tussen vrijdag 15u30 en zondag 14u30, voor de 

wedstrijd. 
 dubbel weekend 28 & 29/11 : tussen vrijdag 15u30 en 

zaterdag 14u30, voor de wedstrijd. 
 De persoon/personen die de testen afneemt/afnemen, zal/zullen iedere week 

een verklaring op erewoord ondertekenen, die bevestigt dat de personen die 
getest werden en op het officiële wedstrijdblad staan, negatief hebben getest 
en dus de toestemming hebben om te spelen. Dit document zal ten laatste 30 
minuten voor aanvang van iedere wedstrijd door de COVID Manager naar de 
Federatie moeten worden gestuurd (info@hockey.be).  
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 Zie template voor de verklaring op erewoord in bijlage. 
 De lijst met de namen van alle geteste personen moet meegestuurd 

worden samen met de verklaring op erewoord. 

 
Timing van herstart: 

 De eerste trainingen kunnen starten vanaf woensdag 11 november 2020: 
 De Ministers van Sport van Vlaanderen en van de Franstalige 

Gemeenschap, Ben Weyts en Valérie Glatigny, hebben de bevestiging 
officieel bevestigd; 

 Onder voorbehoud van het akkoord van de gemeentebesturen; 
 Oefenwedstrijden zijn opnieuw toegelaten, mits: 

 Alle deelnemende spelers/speelsters en stafleden max. 48u voor 
(mag dus minder dan 48u zijn, niet meer) de start van de wedstrijd 
werden getest; 

 Beide clubs de verklaring op erewoord van hun arts hebben 
doorgestuurd, die bevestigt dat alle betrokken spelers/speelsters 
en stafleden negatief getest hebben. 

 De eerste speeldag van de herstart van de kampioenschappen is voorzien op 
zondag 22 november 2020; 

 

c) Trainingen 
 

Tijdens de trainingen gelden volgende specifieke maatregelen: 
 De heren- en damesploeg zullen elk op een apart moment trainen en zullen 

elkaar niet kruisen op de club.  
 Wanneer een club 2 velden heeft, moet er een periode van 30 minuten 

zitten tussen het einde van de training van de enen en het begin van de 
training van anderen. Dit is om contact tussen de teams te vermijden.  

 Er mogen geen trainingen van jeugdploegen (U12) gepland worden op 
het moment dat de eerste ploegen trainen, noch in de 30 min voor en na 
de trainingen van deze Eredivisieploegen. 

 Verbod om briefings in de dug-outs te doen; 
 Waar mogelijk krijgt de speler/speelster vaste persoonlijke trainingsmaterialen 

toegewezen; 
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 Maximum 25 personen (spelers en staf inbegrepen) zijn toegelaten per 
trainingsveld;  

 Er worden geen toeschouwers toegelaten. 
 
 

d) Wedstrijden 

 Registratie van de aanwezigheden : 
 Voor iedere wedstrijd moet de COVID Manager van elke club een lijst 

opmaken met de namen van alle personen (spelers/speelsters en 
stafleden) die aanwezig zullen zijn op de desbetreffende wedstrijd. 
Deze lijst wordt beperkt tot maximum 25 personen per club. 

 Zie template aanwezigheidslijst in bijlage. Inbegrepen in de lijst: 
 elk staflid, ook de video operator 
 de COVID Manager 
 eventuele video crew voor streaming van de wedstrijd 

 
 
 

 NIET inbegrepen: 
o journalisten 
o fotografen 
o TV crew van Videohouse 
o ball-kids 
o eventuele vrijwilligers die de toegang tot de club 

filteren -> deze staan op post ver verwijderd van 
het veld en moeten daar op post blijven gedurende 
de volledige duur van de wedstrijden  

 De COVID-manager van de thuisclub verzamelt de lijst met 
personen van de ontvangende club + de officials (scheidsrechters 
en MO) van de wedstrijd + de geaccrediteerde journalisten (zie 
verder), stuurt deze lijst naar info@hockey.be en overhandigt een 
kopie van deze lijst aan de MO van de wedstrijd uiterlijk 30 
minuten voor de start van de wedstrijd;  

 De COVID-manager van de bezoekende club verzamelt de lijst van 
haar delegatie, stuurt deze naar info@hockey.be uiterlijk 30 
minuten voor de start van de wedstrijd en bezorgt een geprinte 
versie van de lijst aan de COVID-manager van de thuisclub.  

 De COVID-manager van de thuisclub is verantwoordelijk voor het 
bewaren van de namenlijst van beide delegaties gedurende twee weken; 
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 De COVID-manager van de thuisclub neemt de nodige 
voorzorgsmaatregelen opdat er geen andere personen, dan deze die 
voorkomen op de lijst, toegang krijgen tot de zone rond het veld. Leden 
van de andere sporten die in de club beoefend worden, krijgen dus geen 
toegang tot deze zone.  

 De contactgegevens van de COVID Manager van elke club moeten ten laatste 
op 18/11/2020 aan de KBHB meegedeeld worden (info@hockey.be);   

 Enkel de mensen wiens naam op het officiële wedstrijdblad (Sportlink) staat, 
krijgen toegang tot het veld, de neutrale zone en de zone rond de dug-outs. 
 De mensen die niet op het officiële wedstrijdblad staan, maar wiens 

naam wel in de lijst van 25 van hun club is opgenomen, moeten verplicht 
plaatsnemen achter de omheining, aan de andere kant van het veld, tov. 
de dug-outs. 

 Enige uitzondering: de COVID Manager of zijn/haar assistent moeten wel 
toegang hebben tot de zone rond de dug-out van zijn/haar team.     

 Distancing regels: 
 De teams en de officials betreden het veld ná elkaar en niet gelijktijdig; 
 Distancing dient te allen tijde te worden gerespecteerd in de neutrale 

zone en in de dug-outs:  
 Stoelen moeten de banken van de dug-outs vervangen en moeten 

op 1m50 afstand van elkaar worden geplaatst; 
 De zone van de dug-out mag uitgebreid worden tot buiten de 

bestaande markeringen op de grond. Indien de site dit toelaat, 
wordt bovengenoemde overdekte outdoor ruimte van +/- 50m² 
aan de dug-outs aangesloten als extensie. Waar mogelijk kan de 
direct aangrenzende tribune gebruikt worden om de hoeveelheid 
stoelen binnen de dug-out uit te breiden; 

 Contacten moeten vermeden worden op minder dan 1m50, buiten de 
spelfases en tijdens momenten waarop de wedstrijd stilligt; 

 De toss gebeurt met de twee scheidsrechters en twee aanvoerders, allen 
op 1m50 afstand van elkaar; 

 Team line up: 
 Voor een wedstrijd (zonder TV) wordt er geen line-up opgesteld;  
 Voor de wedstrijden die op TV worden uitgezonden wordt een 

line-up voorzien: 
 Scheidsrechters en teams komen niet samen het veld op: 

eerst de scheidsrechters, nadien in looppas de bezoekers 
en dan pas de thuisploeg;  
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 De spelers/speelsters en scheidsrechters moeten allen de 
distancing van 1m50 respecteren tijdens de line-up;  van 
1m50 afstand tussen elke speler/speelster;  

 Op het einde van de line up kruisen de spelers/speelsters 
elkaar met een ‘stick-check’ bij wijze van teken van 
respect. 

 Tijdens de “team huddles” (samenkomst spelers/speelsters net voor de 
start van de wedstrijd) geldt eveneens de verplichte afstand van 1m50; 

 Distancing dient te worden gerespecteerd tijdens elke samenkomst. Het 
wordt aangeraden om de (de)briefing op de eigen terreinhelft te doen of 
in geval van hevige regen, onder de overdekte outdoor ruimte van 50m²; 

 Contacten van minder dan 1m50 t.o.v. de scheidsrechters zijn niet 
toegelaten; 

 Bij het vieren van doelpunten moet afstand behouden worden (1.5m). 
 Mondmaskers 

 Er geldt een algemene verplichting tot het dragen van een mondmasker. 
Alle personen (reservespelers/-speelsters, teammanager, kine/dokter en 
T2) die plaatsnemen op de bank dragen verplicht een mondmasker 
gedurende gans de wedstrijd, met uitzondering van de hoofdcoach 
tijdens de wedstrijd wanneer deze recht staat aan de zijkant van het veld, 
op min. 1m50 van de dug-out en van andere mensen. Ook de 
cameraman/vrouw en de COVID-manager moeten een mondmasker 
dragen. 

 Tijdens de pauzes tussen het eerste en het tweede kwart en tussen het 
derde en het vierde kwart, is het dragen van een mondmasker door de 
spelers/speelsters niet verplicht, voor zover het ganse team bij de 
bespreking in een cirkel gaat staan met min. 1m50 afstand tussen ieder 
teamlid. De coach en andere stafleden moeten WEL een mondmasker 
dragen. 

 Materiaal 
 Geen enkele uitwisseling van materiaal is toegelaten; 
 De PC maskers dienen allen gepersonaliseerd te worden (teams krijgen 

de gebruikelijke 40 seconden om zich voor te bereiden). 
 Ball-kids 

 Aantal ball-kids wordt gereduceerd van 8 naar 4 per veld; 
 Leeftijd ball-kids moet verplicht tussen 12 en 14 jaar oud zijn. 
 Zij moeten verplicht een mondmasker dragen (ook op het veld); 
 Zij moeten verplicht de handen ontsmetten bij het betreden en verlaten 

van het veld. 
 



 

Protocol clubs Eredivisie - 30/11/2020 - 11 
 

 Cleaning 
 Dug-outs en technische tafel worden gereinigd/ontsmet na elke 

wedstrijd; 
 Gevoelige elementen zoals klinken, stoelen, sanitair moeten doorlopend 

worden ontsmet. 
 Sanitair 

 Elk team wordt 1 sanitair blok toegewezen, ongeacht het gender 
waarvoor deze oorspronkelijk bestemd is; 

 Bij opeenvolgende wedstrijden wordt het sanitair grondig gekuist tussen 
de wedstijden; 

 De aanwezigheid van journalisten/fotografen/TV crews is toegestaan onder 
volgende voorwaarden:   
 Een journalist/fotograaf/cameraman moet verplicht ten laatste 48u voor 

aanvang van de wedstrijd zijn aanwezigheid op deze wedstrijd melden bij 
de KBHB (communication@hockey.be);   

 De KBHB zal de namen van de journalisten/fotografen/cameramannen 
die zich hebben aangekondigd, uiterlijk 12 uur voor de starttijd van de 
wedstrijd naar de COVID Managers van de betrokken thuisclubs, alsook 
naar de betrokken MO sturen. Deze moeten  de namen van de 
journalisten/fotografen/cameramannen aan hun aanwezigheidslijsten 
toevoegen; 

 Een journalist die zich niet officieel of niet op tijd bij de KBHB heeft 
aangemeld, zal zich de toegang tot de wedstrijd zien geweigerd worden 
door een verantwoordelijke van de thuisclub ; 

 Journalisten zullen steeds en overal een mondmasker dragen en een 
distancing van 1,5 meter respecteren; 

 De journalisten die de Belgische hockeycompetities volgen, zullen door 
de KBHB op de hoogte worden gebracht van deze voorwaarden. 

 
 

e) Na de wedstrijd: 
 

 Contact tussen spelers/speelsters op het einde van de wedstrijd wordt beperkt 
tot een “stick check”. Geen enkel fysiek contact met de tegenstanders is 
toegelaten.   

 Cooling-down kan enkel op de eigen speelhelft;  
 Een korte debriefing mag op het veld worden gegeven of in de overdekte 

outdoor ruimte (zie hoger);   
 Iedereen (spelers/speelsters, staf, scheidsrechters en ball-kids) dienen na afloop 

van de wedstrijd zo snel mogelijk de club te verlaten;  
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 Iedereen is verplicht om een mondmasker te dragen zodra men het veld verlaat. 
 
 

IV. Mogelijkheid tot uitstel van wedstrijden 
 

 Een speler/speelster mag niet hockeyen (wedstrijd en training) als hij/zij getest 
is en wacht op de testresultaten of als hij/zij positief heeft getest. In het laatste 
geval zal een arts toestemming moeten geven voor de hervatting van het hockey. 
De speler zal zich moeten onderwerpen aan de wekelijkse tests die gepland zijn 
voor het team; 

 In het geval van een bewezen positief geval in een team, wordt aanbevolen dat 
het lid het advies van zijn arts inwint. 

 COVID UITSTEL:  
 Een aanvraag tot het verplaatsen van een wedstrijd is toegelaten vanaf 

drie (3) officieel bevestigde positieve gevallen (speler/speelster en/of 
hoofdcoach);  

 Iedere club moet tegen uiterlijk donderdag 18/11/2020 een lijst 
met 18 namen van spelers/speelsters + 1 coach doorsturen naar 
info@hockey.be; 

 De 3 positieve gevallen die nodig zijn om een COVID uitstel aan te 
vragen, moeten verplicht 3 personen betreffen uit deze lijst. 

 Om het uitstel van een wedstrijd te bekomen, moeten er drie medische 
attesten, met verplichte expliciete vermelding dat de 3 personen 
“COVID positief” zijn, gestuurd worden naar info@hockey.be binnen de 
vijf dagen volgend op de datum van de wedstrijd. Deze attesten moeten 
het volgende vermelden: 

 De naam van de speler; 
 Het bewijs van een positieve COVID test voor de persoon in kwestie; 
 De datum waarop de test werd afgenomen. 

 

 De uitgestelde wedstrijden dienen zo snel mogelijk gespeeld te worden en ten 
laatste voor de laatste wedstrijd van de betreffende ronde.  Wij moedigen u aan 
om uw wedstrijden snel te herspelen.  Om uitzonderlijke redenen (ter 
beoordeling van de CEO van de KBHB of van de directeurs van de Liga's), kunnen 
deze wedstrijden herspeeld worden na het einde van de betreffende ronde.  

 In het geval van COVID-19-uitstel, is de procedure identiek aan degene toegepast 
bij een afgelasting of een forfait.  Men moet dus de Federatie waarschuwen, de 
tegenstander en de scheidsrechters, zonder te vergeten om ook het 
wedstrijdblad te valideren.   
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V. Sancties in geval het protocol niet gerespecteerd wordt  
 

Zoals hiervoor uitgelegd, is het cruciaal dat dit protocol wordt gerespecteerd, willen 
we de organisatie van de competitie kunnen verderzetten.  Daarom hebben we 
sancties voorzien, voor in het geval de belangrijkste maatregelen niet worden 
gerespecteerd. Hieronder de lijst en beschrijving van deze sancties:  

 
 Geen COVID Manager aanwezig of herkenbaar:  

 Boete van 500€ ; 
 Binnenruimtes geopend (met uitzondering van de toiletten):  

 Boete van 500€ ; 
 Aanwezigheid van mensen die niet op de lijsten van de COVID Manager staan: 

 Boete van 500€ ; 
 Niet doorsturen naar de Federatie (ten laatste 30 minuten voor aanvang van 

de wedstrijd) van de verklaring op het erewoord dat de nodige mensen 
negatief getest werden:  
 Forfait voor de desbetreffende wedstrijd; 

 Een speler/speelster of staflid opstellen die niet werd getest of een positieve 
test aflegde: 
 Forfait voor de desbetreffende wedstrijd; 

 Een reservespeler/-speelster of staflid die op de bank zit en geen mondmasker 
draagt: 
 Groene kaart voor een speler naar keuze die op dat moment op het 

veld staat. 
 Deze speler zal op de ‘geschorstenbank’ plaatsnemen. De voorziene 

procedure voor een speler die een verwittiging heeft gekregen en op de 
geschorstenbank moet plaatsnemen is hier van toepassing. 

 Indien het een staflid betreft, mag deze in de dug-out blijven. Maar het 
team zal met een speler minder moeten spelen (6 spelers op de bank). 
De voorziene procedure voor een staflid die een verwittiging heeft 
gekregen op de bank, is hier van toepassing (idem gele/rode kaart) - SR 
27.2 
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Wij zijn ons ervan bewust dat de maatregelen hard zijn en niet bevorderend voor 
het sociale contact. Maar het respecteren ervan is de conditio sine qua non voor 

het behoud van onze competitie. Dit hangt dus van u af, van uw spelers/speelsters 
en van uw stafleden.  Maak aub. iedereen bewust van het belang van de 

toepassing ervan. 
 

 

PLAY IT SAFE! 
 


