
 
CORONA: VEEL GESTELDE VRAGEN 

SCHEIDSRECHTERS 

  

• Moet ik als scheidsrechter 1,5 meter afstand bewaren tot de spelers? 

Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde 

contactmomenten geen fysiek contact hebben. Wij adviseren jou als scheidsrechter 

zoveel mogelijk afstand te bewaren van de spelers tijdens de wedstrijd, tenzij dit 

vanwege de aard van de wedstrijd niet mogelijk is. 

 Houd in ieder geval voorafgaand, in de rust en na de wedstrijd minstens 1,5 meter 

afstand van de spelers, stafleden en het publiek. 

• Hoe kan ik er voor zorgen dat iedereen op de hoogte is van de richtlijnen 
voor, tijdens en na de wedstrijd? 

Alle verenigingen zijn door het NHV op de hoogte gebracht van het wedstrijdprotocol 

COVID-19. Maak voorafgaand aan de wedstrijd (bijvoorbeeld tijdens de technische 

bespreking) duidelijke afspraken tussen de scheidsrechters en de 

teamverantwoordelijken en/of coaches van de teams. 

• Moet de scheidsrechter handhaven op de 1,5m afstand tijdens de wedstrijd? 

Nee, de scheidsrechter is niet verantwoordelijk voor handhaving op onder andere de 
volgende punten die niet gerelateerd zijn aan de spelregels: 

▪ Niet waarborgen van de 1,5m afstand 
▪ Twijfel over de gezondheidssituatie van een speler 
▪ Naar de grond uitsnuiten van de neus 
▪ Naar de grond spugen 
▪ Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld coaches 

Let op: De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. Je kan hier de clubs wel op aanspreken 

en melding maken op het wedstrijdformulier. 

• Wat doe ik als verenigingen niet zorgen voor 1,5 meter afstand op de 
wisselbank, in de kleedkamer of bij de technische bespreking? 

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. Je kan hier de clubs wel op aanspreken en melding 

maken op het wedstrijdformulier. 

• Wat doen we als we zien dat iemand corona symptomen vertoont voor 
aanvang van de wedstrijd? Wat doen we als iemand tijdens de wedstrijd 
opeens heel hard moet hoesten of niezen? 

We gaan er ten alle tijde vanuit dat de speler gezond is, omdat hij/zij anders niet 

aanwezig zou zijn conform de basisrichtlijnen. Het kan ook een andere oorzaak hebben, 

zoals bijvoorbeeld hooikoorts. 

Op basis van de privacywetgeving is het niet mogelijk om een gezondheidsverklaring of 

negatieve corona test op te eisen. 

We adviseren om altijd het overleg te zoeken met de tegenstander. Op het moment dat 

het team alsnog van mening is dat de gezondheid van alle betrokkenen in het geding is 

kan er besloten worden om te stoppen met de wedstrijd. De wedstrijd zal dan behandeld 

worden als een gestaakte wedstrijd, en daarbij dienen alle betrokkenen conform het 

tuchtreglement een verklaring in te zenden. 

Besluit je met elkaar de wedstrijd niet aan te vangen, dan valt de wedstrijd onder de 

categorie verplaatsen wedstrijden. De thuisspelende vereniging vult hiervoor het 

formulier op de website in. 

• Mogen teams een yel of aanmoedingskreet uitvoeren? Mogen goals gevierd 
worden? 

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te 

zingen of te schreeuwen. Het is daarom verboden om een yel, aanmoeidingskreet o.i.d. 

uit te voeren, een clublied te zingen en/of overwinningsmomenten te vieren. 

• Mogen spelers elkaar een high five geven of fysiek contact hebben tijdens 
een wissel? 

Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde 

contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een 

wissel. De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. Je kan een club of speler hier wel op 

aanspreken. 

• Ligt er een verantwoordelijkheid bij de scheidsrechters of ligt dit geheel bij 
de vereniging? 

De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. Je kan hier de clubs wel op aanspreken en 

melding maken op het wedstrijdformulier. 

• Een speler raakt geblesseerd tijdens de wedstrijd, moeten wij als 
scheidsrechter / spelers 1,5 meter afstand houden? 



Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen 

hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het 

opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat. 

• Mijn begeleider / een rapporteur is aanwezig bij mijn wedstrijd. Kunnen wij 
de wedstrijd nabespreken? 

Wanneer er een begeleider of rapporteur bij de wedstrijd aanwezig is, zorg je dat de 

nabespreking op 1,5 meter afstand plaats vindt. Voer het gesprek bij voorkeur niet in de 

kleedkamer, omdat deze vaak te klein is. Zoek een geschikte ruimte (bijvoorbeeld de 

kantine) waar je met elkaar in gesprek gaat. 

• Wat doe je als je als scheidsrechter zelf klachten hebt die kunnen wijzen op 
een Corona-besmetting? Bijvoorbeeld drie uur voor de wedstrijd. 

Neem contact op met de Calamiteitenlijn van het NHV of jouw regio contactpersoon. 

 


