
  

COVID 19 - Wedstrijdprotocol Hockey  
Ter attentie van de hockeyclubs en hun leden 

 
OPGELET! – Dit protocol is geldig voor alle competities georganiseerd door de 
Koninklijke Belgische Hockey Bond en de Vlaamse Hockey Liga voor het seizoen 2021-
2022 en is geldig vanaf woensdag 1 september 2021. Dit is gebaseerd op de laatste 
info gecommuniceerd door Sport Vlaanderen. 
 
Wij vragen u dit protocol zo goed mogelijk te respecteren. Dit valt onder uw 
verantwoordelijkheid als clubbestuurder, in het belang van uw leden, van de ganse 
hockeygemeenschap en van het goede imago van hockey in het algemeen. Gebruik uw 
gezond verstand en zorg vooral voor de gezondheid en veiligheid van uw leden! 
 
Uw infrastructuur kan ook onder specifieke gemeentelijke maatregelen vallen. Denk 
eraan om de maatregelen die op lokaal niveau van kracht zijn na te kijken of contact op 
te nemen met het gemeentebestuur.  
 
Wij vragen ook aandacht voor het leven in de clubhuizen. Deze dient te voldoen aan het 
Horeca protocol. 
 
 
Doelstelling en context: 
 

 Dit protocol heeft als voornaamste doel om de verspreiding van het virus te 
vermijden tijdens hockeywedstrijden, -trainingen, … en zo het goede verloop 
van onze kampioenschappen te verzekeren. Het is van groot belang dat iedereen 
er zich aan houdt ; 

 De probleemsituaties doen zich voor bij een bewezen besmetting (positieve 
test), bij vaststelling van symptomen of bij hoog-risico contacten (min. 15 
minuten op minder dan 1m50 afstand) met een besmette persoon ; 

 De hieronder beschreven maatregelen gelden voor alle volwassenen- en 
jeugdteams in alle categorieën.   
 
 
 
 
 
 

 



  

VÓÓR DE WEDSTRIJD 
 
Mogelijk uitstel van wedstrijden 
 

 Wanneer een speler/staflid/scheidsrechter symptomen van Covid-19 vertoont 
of een hoog-risico contact heeft gehad, moet deze in quarantaine en zo snel 
mogelijk contact opnemen met een behandelende arts om zich te laten testen 
(een door een arts voorgeschreven test is gratis) ; 

 In de periode waarin een speler/staflid/scheidsrechter wacht op de resultaten 
van een ondergane test, mag deze niet actief zijn in het hockey (noch een 
wedstrijd, noch een training, noch spelen/coachen/fluiten)  
 Indien een speler toch een wedstrijd speelt, terwijl hij/zij in quarantaine 

is na een positieve test, of nog wachtende is op het resultaat van een 
covidtest, zal zijn/haar team een forfait ondergaan voor de 
desbetreffende wedstrijd ; 

 Bij een positieve test van iemand uit het team, moet de rest van het team de 
maatregelen die door het ‘tracing apparaat’ zullen worden afgekondigd, 
respecteren. Dit laatste zal analyseren of er hoog-risico contacten zijn geweest 
met de besmette personen en zal de nodige maatregelen opleggen. In functie 
van deze maatregelen zullen de andere spelers van de ploeg mogen blijven 
hockeyen (wedstrijd en training) of zullen deze in quarantaine moeten gaan. Bij 
twijfel, wordt aangeraden om een doktersadvies in te winnen ; 

 Een wedstrijd kan uitgesteld worden wegens Covid-19 = COVID UITSTEL 
 Volwassenen: 

 Een wedstrijd kan worden uitgesteld van zodra er drie (3) 
officieel bevestigde positieve gevallen zijn binnen eenzelfde 
team. Het gaat hier wel degelijk over personen die positief getest 
hebben, niet over personen die zonder positieve test in 
quarantaine zitten of die in afwachting zijn van een testresultaat. 

 Uitzondering: Indien de keeper van het team positief is en het 
team heeft geen reservekeeper, dan volstaat dit ene (1) positieve 
geval. Voor de Belgian League teams moeten de eerste keeper en 
reservekeeper allebei positief zijn (2).  

 Jeugd 
 Groot veld: 

 Een wedstrijd kan worden uitgesteld van zodra er drie (3) 
officieel bevestigde positieve gevallen zijn binnen 
eenzelfde team. Het gaat hier wel degelijk over personen 
die positief getest hebben, niet over personen die zonder 



  

positieve test in quarantaine zitten of die in afwachting 
zijn van een testresultaat. 

 Uitzondering: Indien de keeper van het team positief is 
en het team heeft geen reservekeeper, dan volstaat dit 
ene (1) positieve geval.  

 Half veld: 
 Een wedstrijd kan worden uitgesteld van zodra er twee 

(2) officieel bevestigde positieve gevallen zijn binnen 
eenzelfde team. Het gaat hier wel degelijk over personen 
die positief getest hebben, niet over personen die zonder 
positieve test in quarantaine zitten of die in afwachting 
zijn van een testresultaat. 

 Geen uitzondering voor de keeper. 
 Kwart veld & 1/8 veld: 

 Een wedstrijd kan worden uitgesteld van zodra er één (1) 
officieel bevestigd positief geval is binnen eenzelfde 
team. Het gaat hier wel degelijk over een persoon die 
positief getest heeft, niet over een persoon die zonder 
positieve test in quarantaine zit of die in afwachting is van 
een testresultaat. 

 Personen die worden in acht genomen voor een uitstel: alle spelers die 
de kwalificatie hebben om te spelen in het team waarvoor het uitstel 
wordt aangevraagd + de hoofdcoach. Herkwalificatie zal worden in acht 
genomen. 

 

 Indien aan de hierboven beschreven voorwaarden voor een COVID-
uitstel niet wordt voldaan, kunnen de CEO van de KBHB of de Directeurs 
generaal van de Liga’s in bepaalde gevallen en onder bepaalde 
omstandigheden toch een COVID-uitstel toestaan. Dit zal geval per geval 
bestudeerd worden.  

 

 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.  Bedankt om deze procedure grondig na te leven, 
zeker op vrijdag na 15u. 
 Om het uitstel van een wedstrijd te bekomen, moeten er, naargelang de 

situatie (zie hierboven) drie/twee/één medisch(e) attest(en) gestuurd 
worden naar info@hockey.be binnen de vijf dagen volgend op de datum 
van de wedstrijd. Deze attesten moeten expliciet volgende vermeldingen 
bevatten: 

 



  

 De naam van de speler/hoofdcoach ; 
 Het bewijs van een positieve Covid test voor de persoon in 

kwestie ; 
 De datum waarop de test werd afgenomen ; 

 Elk ander geval dat niet beantwoordt aan de in dit protocol expliciet 
beschreven situaties, zal kunnen worden voorgelegd aan de medische 
commissie van de Federatie, mits het ter beschikking stellen aan de 
Federatie van de nodige bewijsdocumenten ;  

 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. 
Onder uitzonderlijke redenen verstaan wij, bijvoorbeeld, dat er een groot aantal 
wedstrijden uitgesteld dienden te worden, of als een quarantaine uitgezeten 
moet worden in de laatste dagen van het kampioenschap. 

 
Binnen de club 
 

 Mondmasker: 
 Vlaanderen & Wallonië:  

 het dragen van een mondmasker is verplicht in alle 
binnenruimtes, behalve zittend aan tafel, met respect voor de 
Horecaregels ; 

 buiten hoeft geen mondmasker meer gedragen te worden, 
behalve bij aanwezigheid van meer dan 400 personen (200 pers. 
voor 1 september) ; 

 Brussel: het dragen van een mondmasker is verplicht in alle binnen- & 
buitenruimtes, behalve indien de persoon neerzit op een vaste zitplaats 
(aan tafel, in een tribune …) ; 

 

 Social distancing:  
 Vlaanderen & Wallonië: er hoeft geen 1m50 afstand meer gerespecteerd 

te worden tussen de mensen, behalve bij aanwezigheid van meer dan 
400 personen (200 pers. voor 1 september)  ; 

 Brussel: overal op de club (binnenruimtes en buiten, ook in de neutrale 
zones en dug-outs op het veld) moet verplicht 1m50 afstand worden 
gerespecteerd tussen de mensen ; 

 

 Stel een officiële COVID-coördinator aan: 
 Deze persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor 

de opvolging van de verschillende maatregelen ; 



  

 De naam en contactgegevens van deze persoon moeten officieel kenbaar 
gemaakt worden binnen de club (affichage) en op de website van de club; 

 Deze persoon kan eventueel extra Covid-stewards aanduiden die helpen 
bij het doen naleven van de maatregelen ; 

 Kleedkamers en douches mogen open:  
 Zet maximaal in op ventilatie en verluchting ; 
 Het dragen van een mondmasker en het respecteren van 1m50 afstand 

is verplicht ;  
 Maximaal 2.500 toeschouwers zonder Covid Safe Ticket zijn toegelaten buiten 

op de club en dat in functie van de beschikbare ruimte: 
 Boven 400 personen (200 pers. voor 1 september): 

 Garanderen van de sociale distancing van 1m50 tussen de 
mensen; 

 Dragen van een mondmasker is verplicht. Het masker mag tijdelijk 
af wanneer de persoon op een vaste zitplaats zit. 

 Events/wedstrijden met meer dan 400 toeschouwers (200 pers. voor 1 
september) moeten via het Covid Event Risk Model (CERM) een 
goedkeuring krijgen.  

 
 

Clubhuis/-bar/-restaurant 
 

 Het clubhuis (bar, restaurant) valt onder de Horecaregels (Co2 meter binnen, 
zittend consumeren, dragen van mondmasker bij een verplaatsing in de 
restaurant-/barruimte, dragen van masker voor het personeel, enz.). Hier vindt 
u deze verschillende regels. 

 
 
TIJDENS DE WEDSTRIJD 
 

 Er kan opnieuw een line-up voorzien worden voor de start van de wedstrijd, 
maar ‘handen schudden’ moet vervangen worden door een ‘stick check’ ; 

 Zoals bij de trainingen, wordt geen enkele uitwisseling van materiaal 
toegelaten. Iedere speler speelt met zijn/haar eigen uitrusting.  Uitwisseling van 
drinkbussen is niet toegelaten ; 

 
 

 
 
 
 



  

 
 
NA DE WEDSTRIJD 
 

 Geen handen schudden met de tegenstanders.  Een “check” met de stick 
volstaat; 

 Verplichting om mondmasker te dragen zodra men het veld verlaat ; 
 Respecteer de Horecaregels binnen of rond het clubhuis ; 
 Wij raden iedereen aan om de aanwezigheid op de club na de wedstrijd tot het 

strikte minimum te beperken. 
 
 
 
 

PLAY IT SAFE! 


