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Algemene toegepaste richtlijnen 

Gebaseerd op de nationale veiligheidsraad en Sport Vlaanderen 

 

1. Algemeen 

 

We zetten de belangrijkste richtlijnen op een rij:  

• De handen en het gemeenschappelijk sportmateriaal moeten voor en na de activiteit 
gewassen worden. 

• Activiteiten kunnen doorgaan met publiek  
o Vanaf 1 juli: max 200 indoor – 400 outdoor 
o Vanaf 1 augustus: max 400 indoor – 800 outdoor 
o Het is geen verplichting om deze toeschouwers te laten zitten. Ten alle tijden moet 

natuurlijk de social distancing gewaarborgd blijven tussen toeschouwers. Het zitten 
kan wel een handig instrument zijn om tegemoet te komen aan deze voorwaarde.  

• Kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk vanaf 1 juli.   
o We vragen onze clubs zoveel mogelijk spreiding te voorzien zodat er niet te veel 

mensen tegelijk in 1 kleedkamer aanwezig zijn. We rekenen op de creativiteit en 
praktisch inzicht van onze clubs om risicovolle situaties zoveel mogelijk te mijden.  

o Als het praktisch mogelijk is zou het aangewezen zijn de scheidsrechters een grote 
kleedkamer aan te bieden opdat zij zich niet met meerdere personen in een zeer 
kleine ruimte dienen om te kleden. 

o We raden aan tussen de wedstrijden of trainingen de kleedkamers goed te kuisen. 
o Iedere club dient zelf na te gaan of alle kleedkamers open zijn, voldoende 

beschikbaar zijn? Wanneer worden ze gekuist voor de wedstrijd? Is er nog een 
andere wedstrijd vooraf? Wie is verantwoordelijk voor de reiniging enz. 

• Ook de sportkantine kan opnieuw open sinds 8 juni 2020. Dit wil zeggen dat u tijdens 
vriendschappelijke wedstrijden, tornooien,… eten en drinken kan verkopen. De sportkantines 
volgen de regels van de horeca. Dit betekent dat er verplicht zittend wordt geconsumeerd in 
de kantine. Informeer tijdig het afdelingsbestuur EN de bezoekende club over eventuele 
aangepaste richtlijnen (niet voldoende plaats voor iets te drinken na de wedstrijd, kantine 
gesloten enz). 

2. Gouden regels 

• Voel je u ziek, blijf thuis! Zo zorg je ervoor dat iedereen kan blijven sporten! 

• Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die zich voorafgaand aan het uitvoeren van hun 
aanduiding ziek voelen zeggen hun wedstrijd af via de normale procedure. 

• Voor ieders individueel gedrag blijven de gouden basisregels van toepassing 
• Het respecteren van de hygiënevoorschriften. 
• Het respecteren van de veiligheidsafstand. 

 
  



 

 

 

1. GEDRAGSCODE SCHEIDSRECHTER 

1.1. Voor de wedstrijd 

 

• Een welkomstdrankje kan worden aanvaard indien dit aangeboden wordt in een ruimte waar 
de maatregelen met betrekking tot afstand, bediening, consumptie en hygiëne kunnen 
gewaarborgd worden door de bezochte club en dit onder hun verantwoordelijkheid. 

• Bij het betreden van de kleedkamer doet u onmiddellijk nazicht. 

o De kleedkamer is voldoende groot om de hygiëneafstand te bewaren. 

o Aanwezigheid van desinfecterende hand gel. 

o Kleedkamer, stoelen, banken, tafels, douches, wasbakken en sanitair zijn proper en 
ontsmet. 
Indien niet oké, vraagt de scheidsrechter aan de bezochte club om dit zo snel mogelijk in 
orde te brengen. 

o Kleedkamer is te klein: andere kleedkamer. Indien niet mogelijk: gebruik van een 
mondmasker, vervroeg of verlaat de wedstrijd in samenspraak met het afdelingsbestuur of 
omkleden in twee groepen. 

o Geen hand gel: onmiddellijk te voorzien. 

o Niet hygiënisch: onmiddellijk door de bezochte club in orde te brengen. 
Indien dit niet oké is bij aankomst, verwittigt u steeds het afdelingsbestuur hiervan. 

• Dranken (water, sportdrank) kunnen enkel genuttigd worden door middel van kleine flesjes die 
ongeopend door de bezochte club aangeboden worden. Let erop dat geen flessen, 
drinkbussen, … gedeeld worden. 

• Geen enkele andere persoon dan de aangeduide scheidsrechter, een bestuurslid of 
medewerker van KAVVV en de afgevaardigde van thuisploeg en bezoekers zijn in de 
kleedkamer toegelaten. Daar wordt steeds de anderhalve meter afstand gerespecteerd. Indien 
niet mogelijk worden mondmaskers gedragen. 

• Wedstrijdblad: het invullen gebeurt met ieders zijn eigen balpen 

• Identiteitskaarten worden niet aangeraakt door de ref maar worden getoond door de 
afgevaardigde die een mondmasker draagt. 

• Nazicht van de uitrusting: deze gebeurt vanop anderhalve meter afstand; in de buitenlucht en 
zonder aanrakingen. 

• Wedstrijdbal, reserveballen, … : navraag doen of deze zijn ontsmet. 
 

1.2. Tijdens de wedstrijd 
 

• De toss gebeurt door de scheidsrechter en beide kapiteins. De anderhalve meter afstand 
wordt daarbij gerespecteerd. 

• Vervangingen: worden gemeld vanop minimum anderhalve meter afstand. 

• De scheidsrechter waakt er over dat de anderhalve meter tussen hem en de personen in de 
technische en neutrale zone steeds gerespecteerd blijft. 

• Indien niet alle wisselspelers en officials op de bank kunnen plaats nemen, rekening houdend 
met de anderhalve meter afstand, nemen zij plaats achter de omheining. 

• Afdwinging van de anderhalve meter afstand bij het gebruik maken van disciplinaire 
maatregelen. Verbale opmerkingen, gele en rode kaarten worden gegeven met respect voor 
de afstandsvoorschriften. 

• De ref benadrukt voor de wedstrijd dat hierop strikt zal worden toegekeken en overtredingen 
zullen worden bestraft. 

• Respecteer na het affluiten (rust en einde wedstrijd) en bij het zich begeven naar de 
kleedkamers de anderhalve meter afstand. 

• Verzorging: Bij voorkeur zonder spons. Indien de spons wordt gebruikt moet deze telkens 



 

 

 

ontsmet worden of een andere spons gebruikt worden. 
 

1.3. Na de wedstrijd 
 

• Nemen van een douche: inachtneming van de hygiënemaatregelen inzake gebruik en 
ontsmetting. 

• Invullen wedstrijdblad: ieder gebruikt zijn eigen balpen en behoud de 1,5m afstand. 
Mondmasker is aangeraden. Indien de foto’s moeten genomen worden door een 3de 
persoon gebeurt dit BUITEN. De scheidsrechter waakt erover dat er geen wijzingen meer 
aan het scheidsrechterblad gebeuren. 

• Een drankje/hapje kan worden aanvaard indien dit aangeboden wordt in een ruimte waar 
de maatregelen met betrekking tot afstand, bediening, consumptie en hygiëne kunnen 
gewaarborgd worden door de bezochte club en dit onder hun verantwoordelijkheid. 

 

  



 

 

 

 

2. GEDRAGSCODE SPORTER – Communiceer dit met al uw leden! 

 

2.1. Voorbereiding 
 

• Zorg voor je eigen douchegerief. 

• Zorg voor andere, droge kledij als blijkt dat de kleedkamers toch gesloten zijn.   

• Neem eigen drank mee! 

• Zorg dat je geen spullen hoeft te lenen. 

• Ontsmet je eigen sportmateriaal. 

• Ga liefst alleen, met huisgenoten of met sporters uit je sportbubbel naar de sportlocatie. 

• Voorzie hand gel voor de scheidsrechter (in zijn cabine) 
 

2.2. Ter plekke 

• Volg de richtlijnen van de organisatie, pijlen en informatieborden. 

• Ontsmet of was (water en zeep) je handen. 

• Droog je handen met een droogtoestel of papieren doekjes. 

• Gebruik je eigen handdoek, drinkbus, … 

• Gebruik enkel gedeeld materiaal dat gereinigd en gedesinfecteerd is. 
 

2.3. De activiteit 

• Indien je verzorging nodig hebt, laat je door zo weinig mogelijk mensen aanraken. 
 

2.4. Na de activiteit 

• Maak gedeeld materiaal proper. 

• Ontsmet ook je eigen materiaal. 

• Ontsmet of was (water en zeep) je handen. 

• Houd je aan de richtlijnen van de uitbater/club bij het gebruik van kleedkamers en douches. 

• Ga na het sporten huiswaarts, blijf niet socializen met andere sportbubbels. 

• Wie na het sporten iets gaat drinken in de cafetaria, hou dan rekening met de 
afstandsregels (behalve bij uw huisgenoten of uw uitgebreide sociale bubbel van maximum 
15 personen per week). 

 
  



 

 

 

3. Gedragscode BESTUURDER 

 

3.1. Voorbereiding 
 

• Ga alleen en op eigen kracht naar een sportaccommodatie voor een geplande activiteit. 

• Zorg dat indien er een cafetaria is, dat deze voldoet aan de veiligheidsvoorschriften (voor 
tips: https://heropstarthoreca.be) 

• Indien de kleedkamers en douches opnieuw open zijn, maak een schema op met 
regelmatige poetsbeurten, of maak hierover duidelijke afspraken met de 
infrastructuurverantwoordelijke. 

• Maak een Coronaplan op voor je sportclub waarin duidelijke afspraken staan 
neergeschreven. 

• Geef een contactpersoon van je club door voor de gemeente en gebruikers van 
sportinfrastructuur. 
 

3.2. Ter plekke 

• Ontsmet of was (water en zeep) je handen. 

• Droog je handen met een droogtoestel of papieren doekjes. 

• Zorg dat te allen tijde EHBO-materiaal beschikbaar is en deze zich niet achter slot en grendel 
bevinden. 

• Controleer of de regels van je locatie duidelijk zichtbaar zijn op de accommodatie. 

• Zorg dat sporters zo weinig mogelijk contact moeten maken met oppervlakken zoals 
deurklinken, …  Ontsmet of reinig regelmatig de oppervlakken die wel aangeraakt moeten 
worden. 

• Hang de hygiëneregels uit bij de ingang van de sportaccommodatie. 

• Zorg voor een duidelijke routing (eenrichtingsverkeer, aantal personen binnen, …) waarbij 
personen elkaar zo min mogelijk passeren. 

• Houd douches en kleedkamers gesloten indien deze niet in gebruik zijn. 

• Zorg dat sportmateriaal op het sportveld beschikbaar zijn voor sporters en trainers. 

• Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor 
materialen (ontsmettingsmiddel, zeep, papieren doekjes, …) 
 

3.3. Na de activiteit 

• Maak gedeeld materiaal proper. 

• Ontsmet of was (water en zeep) je handen. 

• Wie na de activiteit iets gaat drinken in de cafetaria, hou dan rekening met de 
afstandsregels (behalve bij uw huisgenoten of uw uitgebreide sociale bubbel van maximum 
15 personen per week). 

 

https://heropstarthoreca.be/

