
Covid-19 protocol HSV Catch per 15 juli 2020 
 

Het Protocol verantwoord sporten (NOC*NSF) en de Specifieke aanvullingen voor 

honkbal- en softbalsport (KNBSB) zijn altijd leidend. Onderstaand is gebaseerd 
op de versie van resp. 31 juli en 15 juli 2020. 

Contactpersoon Covid-19 protocol: 
Monique Remmers, voorzitter 

06-37530166 

 

Algemeen  

● Houd 1,5 meter afstand van anderen, was vaak je handen met water en zeep, 

schud geen handen. 
 

● Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen afstand te 
houden.  

 

● Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel tot 
personen van 18 jaar en ouder.  
 

● Leden van één huishouden hoeven geen afstand te houden tot elkaar. 
 

● Blijf thuis bij klachten, of ga direct naar huis als er tijdens de sportactiviteit 
klachten ontstaan. Laat je testen. 
 

● Behoor je tot een risicogroep, dan dien je zelf je risico te analyseren of je je 
op de sportaccommodatie in groepen en op het speelveld wilt begeven. 

Raadpleeg desnoods je huisarts, bedrijfsarts of behandelend arts.  
 

● Als iemand die getraind of gespeeld heeft klachten krijgt die bij het 

coronavirus horen blijft hij of zij thuis en laat zich zo snel mogelijk testen. Bij 
een positieve test (besmetting) treedt het protocol van de GGD in werking 

waarbij bron- en contactonderzoek wordt gedaan.  
 

● Bij een positieve test informeer je direct je coach en het bestuur (Monique 

Remmers 06 37530166). In overleg met je coach spreek je af of jij zelf of de 
coach de rest van het team informeert.   
 

● In overleg met GGD, bestuur en coach wordt bepaald of en hoe de rest van 
de vereniging en relevante anderen zoals bondsscheidsrechters en 

tegenstanders worden geïnformeerd. Het bestuur zal zorgen voor het 
informeren van deze mensen. 

 

● Wanneer je naar een gebied met oranje reisadvies bent geweest, is het 
advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Het verzoek is om dan ook 

niet deel te nemen aan trainingen of wedstrijden of naar de vereniging te 
komen. 



In en om het clubhuis 

● In het clubhuis mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn, en maximaal 
2 personen achter de bar. 
 

● Volg de looproute in het clubhuis. 
 

● Op het terras houdt iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand van 
elkaar. 
 

● Op het terras mogen niet meer mensen van 18 jaar en ouder aanwezig zijn 
dan er zitplaatsen zijn. Op de steigerhouten banken kunnen in totaal 

maximaal 20 personen zitten, extra zitplaatsen zijn mogelijk met de losse 
stoelen, mits de looproutes vrij blijven en 1,5 meter afstand wordt 
aangehouden. 
 

● Er mag geen feest worden georganiseerd op het terras en versterkte muziek 

is ook niet toegestaan.  
 

● De vrijwilligers maken handcontactpunten zoals deurklinken, de pinautomaat, 
de touchscreen van de kassa regelmatig gedurende de dag schoon. 
 

● In de toiletruimte van het clubhuis mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn. 
 

● De barvrijwilligers zorgen dat er voldoende desinfectiemiddelen beschikbaar 
zijn in het clubhuis. 
 

● De barvrijwilligers zien toe op het volgen van de regels, zoals volgen van de 
route en het maximale aantal aanwezigen. 

 

● De barvrijwilligers zorgen dat aan het einde van de dag goed schoongemaakt 
wordt.  

 

Kleedruimtes 

● Ook in de kleedruimtes moet voldoende afstand bewaard worden en moeten 

de hygiëneregels in acht genomen worden. 
 

● Per kleedruimte mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn.  

 

Toeschouwers 

● Toeschouwers houden 1,5 meter afstand wanneer zij 18 jaar of ouder zijn. 
Het maximum aantal toegestane toeschouwers is 75. 
 

● Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet 
toegestaan. 



Trainers/coaches 

● Gebruik geen oefeningen waarbij sporters en trainers/coaches binnen 1,5 
meter van elkaar komen.  
 

● Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen. 
 

● Schud geen handen en geef geen high-fives. 
 

● Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder. 
 

● Zorg dat sporters buiten de noodzakelijke sportgerelateerde 
contactmomenten geen fysiek contact hebben. 

 

● Als sporters tijdens de training/wedstrijd materialen in roulatie gebruiken 
(bijvoorbeeld een knuppel, helm, et cetera), zorg er dan voor dat bij elk 

roulatiemoment het materiaal wordt gedesinfecteerd.  
 

● Desinfecteer direct na de training/wedstrijd alle gebruikte materialen, zoals 

ballen, knuppels, ballentonnen, pionnen, et cetera.  
 

● Neem de Covid-regels voor wedstrijden door met de sporters/stafleden van 
het team. Spreek af wie in de dug-out plaatsnemen en wie daarbuiten. Zorg 
dat in de dug-out onderling ook 1,5 meter afstand wordt gehouden. 
 

● Houd bij de plate-conference de landelijke richtlijnen aan zoals geen handen 

schudden en 1,5 meter afstand van elkaar houden.  
 

● Beperk bezoeken aan de werpheuvel en beperk gegroepeerd overleg met en 

tussen sporters. Houd 1,5 meter afstand van elkaar aan.  
 

● Houd bij het doorgeven van wissels aan de (plaat)scheidsrechter 1,5 meter 
afstand van elkaar aan.  
 

● Houd bij een protestactie bij een (plaat)scheidsrechter 1,5 meter afstand van 
elkaar aan.  
 

● Zorg ervoor dat de plaatscheidsrechter zelf de wedstrijdballen in de dug-out 
kan pakken en daarbij 1,5 meter afstand kan aanhouden.  
 

● Zorg ervoor dat slagmensen hun gebruikte beschermings-/hulpmiddelen bij 

zich houden of zelf in de dug-out terugleggen. De gebruikte knuppel mag 
door een andere sporter worden opgeruimd, maar de knuppel moet daarna 

wel worden gedesinfecteerd en de ‘opruimer’ dient zijn handen te 
desinfecteren.  

 

● Zorgt dat voldoende desinfectiemiddelen in de eigen dug-out én die van de 
tegenstander aanwezig zijn. Deze staan in het materiaalhok bij de dug-out. 

 

  



Dug-out 

● Naast de spelers zelf mogen alleen de coaches met 1,5 meter afstand in de 
dug-out plaatsnemen.  
 

● Bij Jeugdwedstrijden moeten volwassenen en sporters 1,5 meter afstand van 
elkaar houden.  
 

● Bij Seniorenwedstrijden moeten alle aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar 
houden. In de dug-out van Catch is daardoor slechts ruimte voor in totaal 6 

personen. 
 

● De andere spelers moeten naast de dug-out buiten de afrastering van het 
veld plaatsnemen.  
 

● Een verenigingsscorer in de dug-out is niet toegestaan. Hij/zij moet buiten de 
afrastering van het speelveld plaatsnemen.  

 

● Een Batboy/-girl is niet toegestaan. 

 

Sporters  

● Gebruik zoveel mogelijk alleen je eigen materiaal zoals handschoen, knuppel, 

catcher-uitrusting, helm, handdoek om materiaal te drogen, et cetera.  
 

● Zorg dat je eigen materiaal van een duidelijk merkteken is voorzien.  
 

● Bij gebruik tijdens een training/wedstrijd van materiaal van de vereniging: 

Zorg er dan voor dat je tijdens die training/wedstrijd als enige dat materiaal 
gebruikt. Of desinfecteer het materiaal bij elk roulatiemoment.  
 

● Direct na afloop van de training/wedstrijd maak je het door jou gebruikte 
materiaal schoon door het te desinfecteren.  
 

● Sla, voor zover mogelijk, met slaghandschoenen.  
 

● Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te 
voorkomen.  
 

● Pak bij inningwissels zelf je eigen materialen. Het is bijvoorbeeld niet 

toegestaan dat een collega-sporter alvast je handschoen/pet mee het veld 
opneemt.  
 

● Vermijd ‘social talks’ in het veld (bijvoorbeeld bij het honk tussen een 
honkloper en honkman).  

 

● Voor iedereen van 13 jaar en ouder wordt geadviseerd om een mondkapje te 
dragen wanneer je met personen van buiten je huishouden in één 

vervoermiddel van of naar (uit)wedstrijden of trainingen, clinics e.d. gaat.  



 

● Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sportgerelateerde 
contactmomenten geen fysiek contact hebt.  

 

● Yells aan begin en einde van de wedstrijd zijn niet toegestaan. 

 

Scheidsrechters  

● Je bent als official niet verantwoordelijk voor het handhaven van de geldende 

protocollen en coronamaatregelen. Uiteraard mag je iemand wel ergens op 
aanspreken. Alle betrokkenen op en rond het speelveld moeten met elkaar 

zorgen dat de protocollen en coronamaatregelen worden opgevolgd.  
 

● De veldscheidsrechter(s) moet(en) in het veld zoveel als mogelijk 1,5 meter 

afstand van de sporters aanhouden.  
 

● Een scheidsrechter mag op eigen initiatief een mondkapje (of ander 
beschermingsmiddel) dragen.  
 

● Kom niet onnodig ver voor aanvang van jouw wedstrijd naar de 
accommodatie. Houd maximaal één uur voor het aanvangstijdstip aan.  
 

● Houd bij het omkleden en douchen in de kleedkamer 1,5 meter afstand van 
elkaar aan.  
 

● Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal/uitrusting.  
 

● Bij gebruik tijdens een wedstrijd van materiaal van de vereniging: zorg er dan 
voor dat je tijdens die wedstrijd als enige dat materiaal gebruikt. Of 

desinfecteer het materiaal bij elk roulatiemoment.  
 

● Direct na afloop van de wedstrijd maak je het door jou gebruikte materiaal 
schoon door het te desinfecteren.  
 

● Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. Vul je bidon tussen de 
innings door zelf bij.  
 

● Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te 

voorkomen.  
 

● Houd bij de plate-conference de landelijke richtlijnen aan zoals geen handen 

schudden en 1,5 meter afstand van elkaar houden.  
 

● Pak als plaatscheidsrechter zelf de wedstrijdballen in de dug-out en houd 
daarbij 1,5 meter afstand van elkaar aan.  

 

● Houd bij contact met sporters en/of stafleden voor, tijdens en na afloop van 
een wedstrijd 1,5 meter afstand van elkaar aan. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij 
het doorgeven van wissels of bij een protestactie door een coach/manager.  
 



● Contact met sporters in slagperk en met veldspelers: Vermijd ‘social talks’ in 

het veld (bijvoorbeeld bij het honk tussen een honkloper, honkman en 
scheidsrechter). Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar aan.  
 

● Contact met achtervanger: Houd zoveel ruimte aan als praktisch mogelijk is 
tussen jouw positie en de achtervanger. Raak de achtervanger niet aan 

(bijvoorbeeld 'leunen').  
 

● Zoek tijdens een wedstrijd collega-scheidsrechters alleen op voor overleg 
indien dit strikt noodzakelijk is. Houd daarbij 1,5 meter afstand van elkaar 
aan.  
 

● Beperk de bezoeken aan de werpheuvel en het gegroepeerd overleg met en 

tussen sporters conform de in de spelregels vastgelegde aantallen.  
 

● Afhandelen van de wedstrijd kan in het clubhuis. Eventuele andere 

aanwezigen maken ruimte voor de scheidsrechter(s)/bondsscorer(s). 
 

● Houd een voor- en/of nabespreking met een beoordelaar/ 
scheidsrechterscoach op een plek waarbij 1,5 meter afstand van elkaar kan 

worden aangehouden.  
 

● Beperk je aanwezigheid op de accommodatie na afloop van de wedstrijd. Blijf 

niet lang hangen.  

 

 

 


