
 
Protocol voor scheidsrechters i.v.m. COVID-19  
“Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!” 
 

Algemene adviezen 

 Heb je klachten? Meld je tijdig af bij de medewerker arbitrage of je regio contact persoon. 

 Schud geen handen! 

 Was je handen bij aankomst in de sportaccommodatie en na afloop van de wedstrijd. 

 Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen. 

 Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de wedstrijd dienen personen van 18 en 

ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. 

 

Aankomst in de sporthal 

 Schud geen handen! 

 Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie. 

 Controleer de grootte van de eigen kleedruimte. 

o Indien te klein m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de scheidsrechters, overleg of er een 

grotere kleedkamer beschikbaar is. 

 

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 af hoe laat zij starten met de 

warming-up. 

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. 

 Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd 

o De teams betreden gefaseerd het speelveld. 

o Er worden geen handen geschud. 

o Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd 

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

 

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. 

 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.   

 

Na de wedstrijd 

 Schud geen handen!  

 Was je handen in de kleedkamer. 

 

 

Het Protocol Verantwoord Sporten vind je hier.  

https://nocnsf.nl/sportprotocol



