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1. SCOPE 

In deze protocollen worden in functie van de activiteiten van de Ligaclubs de minimale generale richtlijnen 

vastgelegd voor het opstellen van CERM en CIRM die de clubs aan hun lokale overheid moeten voorleggen.  

Elke Ligaclub is verantwoordelijke voor het nemen van de nodige preventiemaatregelen om de bescherming 

van de gezondheid en de veiligheid van zijn personeel en van alle andere personen die aan hun activiteiten 

participeren, te garanderen. 

Hierbij werd rekening gehouden met de hoedanigheid van werkgever (spelers en medewerkers), alsook met 

specifieke regelgevingen voor organisatoren van events en uitbaters in de horeca. 

Dit generiek protocol heeft tot doel de veiligheid van de spelers, de sportieve staf, het medisch team, het 

management, het personeel, de officials, de vrijwillige medewerkers en eenieder die in contact komt met deze 

personen te waarborgen en het risico op besmetting te beperken. 

De uitwerking van dit protocol werd toevertrouwd aan MENSURA. Dit gebeurde op basis van de bepalingen uit 

de verschillende Ministeriële besluiten, waarvan het laatst gepubliceerde het vigerende is, de input van 

regionale en federale regelgeving, virologen en expertise uit relevante sectoren. 

Het uitgangspunt is om zo veel mogelijk toeschouwers toe te staan een volleybalbalwedstrijd van de 

EuroMillions Volley League (EML) bij te wonen, binnen de geldende maatregelen en in de meest veilige 

omstandigheden. 

Daartoe is elke Ligaclub verplicht om éénmalig het Covid Event Risk Model (CERM) en Covid Infrastructure Risk 

Model (CIRM) in te vullen en toe te voegen bij de toelatingsaanvraag bij zijn lokale overheid. 

(https://www.covideventriskmodel.be) 

De Ligaclub zal een gepersonaliseerd protocol opstellen waarin de praktische uitvoering van de in dit 

document uiteengezette uitgangspunten voor de organisatie van zijn wedstrijden wordt vastgelegd. Dit moet 

worden goedgekeurd door de bevoegde gemeentelijke autoriteiten na overleg met een viroloog en met 

instemming van de bevoegde Ministers. 

Het protocol is uitgewerkt binnen een overlegstructuur. Bepalingen uit het protocol zijn dus dynamisch en 

kunnen dus aangepast worden. Wijzigingen die een afwijking inhouden zullen steeds voorgelegd worden aan 

de relevante publieke overheden. 

 

Het protocol brengt richtlijnen en aanbevelingen naar voor die de organisator (hiermee bedoelen wij de club 

als eindverantwoordelijke) als vertrekpunt neemt voor zijn lokale vertaling, afgestemd op de context van de 

eigen infrastructuur. 

In deze uitwerking dienen alle betrokken partijen (in de eerste plaats organisator, politie en burgemeester) via 

een risicoanalyse de impact van de wedstrijden met beperkt publiek in te schatten en aan de hand hiervan 

gepaste maatregelen te bepalen om eventuele problemen op het vlak van ordehandhaving te voorkomen en 

desgevallend te beheersen. Deze risicoanalyse zal opnieuw plaatsvinden indien het vigerende Ministerieel 

Besluit wordt aangepast met betrekking tot het aantal aanwezige personen. 

 

 

https://www.covideventriskmodel.be/


 
 

 
 

2. BASISPRINCIPES 

 

2.1. Social Distancing 

Iedereen die de venue betreedt, heeft respect voor de social Distancing en houdt ten allen tijde 

minimum 1,5 meter afstand van elke andere persoon die niet tot zijn/haar “bubbel” behoort. 

De organisator voorziet alle mogelijke maatregelen om de Social Distancing te garanderen. 

Op plaatsen waar de social distancing niet evident is, voorziet de organisator bijkomende 

maatregelen: 

▪ looptrajecten waarbij door geleiding door middel van  fysieke barrières  vb. hekken, 

afstandsmarkeringen, linten, signalisatie, bewegwijzering … , de social distancing 

gewaarborgd wordt. 

 

▪ Éénrichtingsstromen 

 

▪ Plexischermen 

 

▪ Maatregelen om wachtrijen te vermijden: digitaal ticketsysteem, toegangscontrolesysteem, 

compartimentering van de tribunes met eigen in- en uitgang, voldoende stewards om dit in 

goede banen te leiden, tijdslots met gespreide aankomst en vertrektijden 

De bijkomende maatregelen mogen op geen enkel ogenblik bijkomende risico’s creëren zoals bvb. 

het belemmeren van evacuatiewegen. 

 

2.2. Mondneusmaksers 

 

▪ Het dragen van mondneusmaskers op publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen, 

in alle sportfaciliteiten en bij evenementen is een verplichting voor alle personen vanaf 12 

jaar, behoudens tijdens het uitoefenen van de sportactiviteit. 

 

▪ De organisator bepaalt zelf of hij, bij wijze van service, mondneusmaskers voorziet voor 

personen die geen mondneusmasker bij hebben en of hij deze al dan niet te koop aanbiedt. 

 

▪ Het mondneusmasker moet ten allen tijde gedragen worden en kan enkel afgezet worden bij 

cateringformules (Vb. VIP arrangementen) conform de regels van de Horecaprotocollen. 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.3 .  Algemene Hygiënemaatregelen 

▪ Elke club stelt een reinigings- en ontsmettingsplan op die deel uitmaakt van het hygiëneplan. 

Tevens zal een persoon aangesteld worden die hierop de controle zal uitvoeren.  

 

▪ De organisator maakt omtrent het reinigen en ontsmetten van de venue, schriftelijke 

afspraken met de eigenaar of manager van de venue, indien dit een andere partij is dan de 

organisator. 

 

▪ De organisator zorgt dat voor en na elke wedstrijd de wedstrijdzaal, tribunes, kleedruimtes, 

sanitair en gemeenschappelijke ruimtes gereinigd worden. 

 

▪ Verder dienen contactoppervlakken regelmatig gereinigd worden in functie van gebruik. In 

de mate van het mogelijke worden deuren zoveel mogelijk open gelaten. Hierbij worden 

bestaande veiligheidsvoorschriften (mbt bvb.  branddeuren, dranghekken, …)  niet 

genegeerd. 

 

▪ Het reinigen en ontsmetten van wedstrijdmateriaal wordt verder besproken in de rubriek 

over de wedstrijdorganisatie. 

 

▪ In elk sanitair blok worden middelen ter beschikking gesteld om de  handen  te wassen  

{vloeibare zeep en wegwerphanddoekjes (warme luchtblazers om de handen te drogen zijn 

verboden en worden ontkoppeld)}. Het maximaal aantal personen toegelaten in een sanitair 

blok is gelijk aan het aantal aanwezige wastafels op voorwaarde dat de social distancing 

(1,5m)  gerespecteerd wordt. 

 

▪ Bij elke ingang van de venue worden ontsmettingsmiddelen (met minimaal 70% alcohol) ter 

beschikking gesteld en worden de nodige affiches voorzien die wijzen op het verplicht 

gebruik. Daarnaast wordt handontsmetting voorzien op cruciale plaatsen waar handen 

wassen met water en zeep niet mogelijk is. Deze plaatsen worden bepaald aan de hand van 

een analyse van de looptrajecten van de medewerkers, sporters en supporters, zodat elke 

aanwezige op regelmatige basis de handen kan ontsmetten.  

 

▪ Voor en tijdens de wedstrijd  wordt regelmatig gecontroleerd of de opgesomde middelen 

nog afdoende voorradig zijn. 

 

  



 
 

 
 

2.4. Ventilatie 

▪ De organisatie gaat na of alle toegankelijke lokalen en ruimtes van de venue voorzien zijn 

van een accurate ventilatie om verspreiding van de aërosolen tegen te gaan. Zowel 

mechanische ventilatie als natuurlijke ventilatie zijn toegelaten.  Bij mechanische 

ventilatie is recirculatie uit den boze. Stel de ventilatie-installatie in op 100% buitenlucht. 

 

▪ Monitoring van het CO2 gehalte is te voorzien tenzij permanent of steekproefsgewijs (op 

momenten met hoge bezettingsgraad). Een te hoog CO2 gehalte (grenswaarde is 1200 

ppm) kan de overdracht van infectieziektes immers in de hand werken. Het hanteren van 

een actiewaarde van 1000 ppm is aangewezen om tijdig bijkomende maatregelen te 

kunnen nemen. 

 

2.5. Communicatie en sensibilisatie 

Voor en tijdens de wedstrijd worden de supporters geïnformeerd en gesensibiliseerd over het 

belang van de social distancing en de maatregelen die de organisator neemt om de wedstrijd 

onder veilige omstandigheden te laten plaats vinden.  

▪ Voor het betreden van de venue: 

digitale kanalen (mails, social media, …) , online informatie op clubwebsite, bij 

aankoop/reservatie ticket 

 

▪ In de venue en tijdens de wedstrijd: 

aan de ingang, op diverse plaatsen langs de looptrajecten en in de wedstrijdzaal wordt 

signalisatie voorzien (LED-boarding, infographics, videoscreen, geluidsboodschappen, …) 

Daarnaast worden de stewards ook getraind om deze maatregelen mee te 

communiceren. 

2.6. Contact-Tracing 

▪ Contact tracing speelt een belangrijke rol in het voorkomen dat het virus zich verder 

verspreidt.  

 

▪ De organisator neemt de nodige maatregelen om aan contact-tracing te doen bij elke 

persoon die de venue betreedt (zowel voor deelnemers, scheidsrechters, officials en 

medewerkers aan de competitiewedstrijd als wat betreft de supporters, partners, media, …) 

en voert hierover de nodige communicatie. Dit kan op basis van het ticketsysteem gelinkt 

aan de compartimentering, het werken met toegangsbewijzen, bijhouden van lijsten, QR-

codes, tracing-apps, … 

 

▪ Daarom zal niemand toegang krijgen tot de venue indien zij/hij niet 24 uur op voorhand 

geregistreerd is. 

 

 



 
 

 
 

3. INFRASTRUCTUUR 

3.1. Indeling in zones  

De infrastructuur wordt onderverdeeld in een aantal zones teneinde het aantal personen dat in 

contact kan komen met de spelers, sportieve staf, scheidrechters en courtmedewerkers tot een 

minimum te beperken. 

Per zone wordt omschreven welke area in de sportinfrastructuur hieronder vallen en welke personen 

zich in een bepaalde zone mogen begeven. 

Afhankelijk van de afstand tot de Court, worden volgende zones onderscheiden: 

ZONE1  
 
→ betreft volgende area: 

▪ De court 
▪ Spelersbank 
▪ Wedstrijdtafel 
▪ Scheidsrechterarea 
▪ Wisselspelerscorner 
▪ Kleedkamers en douches van de  “active game participanten”. 
▪ Sanitair van de active game participants 
▪ Kinélokaal en lokaal van (club)arts 
▪ Lokaal voor dopingcontrole 

 
→ betreft volgende participanten: 

▪ HomeTeam (max 18 personen): max 14 spelers – coach – assistantcoach – kiné   
▪ Visitors Team (max 18 personen): max 14 spelers – coach – assistantcoach – kiné  
▪ Referees: 1e ref, 2e ref, 2 à 4 lijnrechters 
▪ Markeerder + Hulpmarkeerder + wedstrijdcommissaris + Bedienaar scorebord + 

Terreinverantwoordelijke (zitten uitsluitend aan de wedstrijdtafel) 
▪ Operators (max 2) van het video challenge systeem en video ref 
▪ Ballenrapers: max 6  

 
De participanten in zone 1, zijn  de “active game participants”. 
Enkel de participanten uit zone 1 die op het speelveld staan zijn vrijgesteld van het 
dragen van een mondneusmasker. In alle andere gevallen wordt steeds een 
mondneusmasker gedragen. De ballenrapers dragen mondneusmasker en 
handschoenen. 
 

Bijkomende allround participanten*  bevinden zich in zone 2 of in zone 3, doch hebben 
uitzonderlijk toegang tot zone1 omwille van de taak die ze te vervullen hebben: 
▪ Dokter/clubarts: max 1/Team 
▪ EHBO-team 
▪ Politie 
▪ Brandweer 
▪ Moppers: max 2, moppers dragen steeds handschoenen en een mondneusmakser 



 
 

 
 

▪ Schoonmaakploeg kan zone 1+2 betreden voor en na de wedstrijd, in afwezigheid van de 
active game participanten en mits het dragen van de nodige beschermingsmiddelen, met 
name handschoenen en mondneusmasker en mits het toepassen van een strikte hand-, 
hoest en nieshygiëne. 

▪ Dansers / cheerleaders: beperken tot 6 – wij raden aan om bij de opstart van de 
competitie nog geen cheerleaders toe te laten 

▪ Mascotte 
▪ Coronacoördinator 

 
*Allround participanten dragen ten allen tijde hun mondneusmasker. 
 

In zone1 mogen maximaal 60 personen aanwezig zijn (excl. de allround participanten)  
 
 
ZONE2 
 
→ betreft volgende area: 

▪ Neutrale zone, min. 3m rondom het speelveld 
▪ Perszone en perstribune 
▪ Kleedkamers en douches voor de “passive game participants”. 
▪ isolatielokaal 

 
→ betreft volgende participanten: 

▪ Speakers 
▪ Teammanager, teamassistant  
▪ Scouters 
▪ Stewards 
▪ TV – pers  
▪ Fotografen 
▪ Allround participanten 

 
 
ZONE3 
 
→ betreft volgende area: 

▪ Ticketingloket 
▪ Toegangscontrole 
▪ Tribunes 
▪ Sanitair 
▪ Bar, cafetaria, restaurant, bistro en VIP 

 
→ betreft volgende participanten: 

▪ VIP 
▪ Businesseats 
▪ Abonnementen Hometeam 
▪ Jeugdspelers van het Hometeam 
▪ Vertegenwoordigers van het Hometeam 
▪ Toeschouwers die dagticket gereserveerd hebben 



 
 

 
 

▪ Vertegenwoordigers van het Visitorsteam  
▪ Stewards 
▪ Cateringpersoneel 
▪ Allround participanten 

 
  
ZONE4 
 
→ betreft volgende area: 

▪ Parking 
▪ Buitenzone – toegangszone tot de arena 

 
→ betreft volgende participanten: 

▪ Active game participanten 
▪ Passive game participanten 
▪ Toeschouwers 
▪ Steward – vrijwilligers 
▪ Pers- media 
▪ Allround medewerkers 
▪ Hulpdiensten: politie, brandweer, medisch team 

 
Elke organisator streeft ernaar het aantal personen in zone 1 te beperken tot het strikt noodzakelijke. 

De organisator richt de venue zo in dat de looptrajecten van de participanten van zone 1 en 2 zo 

weinig mogelijk die van zone 3 en 4 kruisen. Hiertoe worden maatregelen getroffen in tijd en ruimte. 

Indien de infrastructuur er zich niet toe leent en het kruisen niet uitgesloten is, zullen timeslots met 

gespreide aankomst en vertrektijden ingevoerd worden. 

 

3.2. De Court en de spelersbank 

Hierbij zal men o.a. ad minima rekening houden met het wedstrijdprotocol die door Volley 

Belgium opgemaakt werd. 

▪ De court wordt na het aanbrengen van de vloerbestickering en voor en na elke wedstrijd 

gereinigd. Dit wordt opgenomen in het reinigings- en ontsmettingsplan. 

 

▪ Het aanbrengen van de bestickering gebeurt bij voorkeur door een vast team en ruim 

voordat de spelers in de venue aanwezig zijn. 

 

▪ Tussendoor kan het zijn dat de vloer nat wordt en dat de vloer gereinigd wordt. Wanneer 

moppers ingezet worden, zullen deze steeds handschoenen en een mondneusmaker dragen. 

Zij houden steeds een minimale afstand van 1,5m in acht. 

 

▪ De spelersbank wordt zo ingericht dat ten allen tijde de social distancing gerespecteerd kan 

worden. Bij de setwissel zal de spelersbank telkens gedesinfecteerd worden. Bij een 

spelerswissels zal indien van toepassing het zitje tevens ontsmet worden. 



 
 

 
 

▪ De spelersbank bevindt zich op minimaal 2 meter afstand van de eerste rij van toeschouwers. 

 

▪ Bij de spelersbank is handontsmetting voorzien. Voor aanvang van de wedstrijd zullen de 

spelers en scheidsrechters hun handen ontsmetten. 

 

▪ De spelers van de thuisploeg en de bezoekende ploeg betreden/ verlaten de court via een 

aparte toegang / exit of er wordt gewerkt met een spreiding in de tijd.   

 

▪ De organisator vermijdt dat spelers en toeschouwers langs dezelfde toegang/uitgang de 

court moeten betreden. 

 

3.3. De wedstrijdtafel 

▪ De wedstrijdtafel wordt voor en na elke wedstrijd of gebruik grondig gereinigd. 

 

▪ Aan de wedstrijdtafel wordt aan social distancing gedaan . Wanneer dit niet kan, zullen er 

zijdelings plexischermen voorzien worden aan de wedstrijdtafel die voldoende ver door 

getrokken worden om elk fysiek contact te mijden. Staat de wedstrijdtafel te dicht bij de 

court zal de tafel ook vooraan van plexi voorzien worden. 

 

▪ Op de wedstrijdtafel wordt handontsmetting voorzien. 

 

▪ De wedstrijdtafel bevindt zich op minimaal 2 meter afstand van de eerste rij van 

toeschouwers. 

 

▪ Aan de wedstrijdtafel wordt ten allen tijde een mondneusmasker gedragen 

 

3.4. De scheidsrechterstoel 

▪ De scheidrechterstoel wordt voor en na elke wedstrijd of gebruik grondig gereinigd. 

 

▪ Op de scheidsrechterstoel wordt handontsmetting voorzien. 

 

3.5. Kleedkamers & douches 

▪ Kleedkamers worden voor en na elke wedstrijd / elk gebruik grondig gereinigd. Dit wordt 

opgenomen in het reinigings- en ontsmettingsplan. 

 

▪ In de kleedkamers wordt de social distancing zoveel mogelijk gegarandeerd. Op deur van de 

kleedkamers staat het maximaal toelaatbare aantal personen vermeld. De thuisspelers 

krijgen bij voorkeur een vaste plaats toegewezen en beschikken over een vaste kleedkamer. 

Indien deze ook nog door derden gebruikt kunnen worden moeten duidelijke afspraken 

gemaakt worden om te garanderen dat deze tussenin telkens gedesinfecteerd wordt. 



 
 

 
 

▪ De bezoekende ploeg krijgt een kleedkamer toegewezen zodat de kans dat spelers van de 2  

ploegen elkaar moeten kruisen, minimaal is. 

 

▪ Scheidrechters beschikken over één of meerdere kleedkamers. 

 

▪ De verplaatsing naar de kleedkamers en van de kleedkamers naar het speelveld gebeurt via 

uitgestippelde looptrajecten. Eénrichtingsverkeer geniet hierbij de voorkeur en er wordt er 

op toegezien dat het kruisen tot een minimum beperkt wordt. Indien kruisen onvermijdelijk 

is, zal er met tijdsvakken gewerkt worden om de verplaatsingen tussen de Court en de 

kleedkamers te maken.  

 

▪ De spelers dragen bij voorkeur een FFP2 masker bij het zich verplaatsen van en naar de 

court, op die manier worden ze zelf ook beschermd. 

 

▪ Wanneer de kleedkamer in een centrale gang ligt, waar derden gebruik van kunnen maken 

op wedstrijddagen zal in eerste instantie gekeken worden of dit vermeden kan worden. 

Indien dit niet mogelijk is, zal er gewerkt worden met tijdsvakken zodat het kruisen met 

derden uitgesloten wordt. De organisator stelt een persoon aan, die hierop toezicht houdt. 

Er wordt éénrichtingsverkeer toegepast.  

 

▪ In elke kleedkamer zijn er voorzieningen om de handen te wassen met water en zeep en zijn 

wegwerphanddoekjes en gesloten pedaalemmers ter beschikking.  

 

▪ Bij locaties waar een massagetafel voorzien is, staan ontsmettingsmiddelen ter beschikking 

zodat na elk gebruik de massagetafel ontsmet kan worden, daarnaast zal de massagetafel 

afgedekt worden met papieren wegwerpdoeken. 

 

▪ In de kleedkamers zijn er ventilatiemogelijkheden, hetzij mechanisch, hetzij via natuurlijke 

ventilatie (openen van ramen).  Wanneer er gewerkt wordt met natuurlijke ventilatie zullen 

ramen en deuren voor en na de wedstrijd opengezet worden. 

 

▪ Douches kunnen gebruik worden. Ook in de douches geldt social distancing. Douches worden 

zoveel mogelijk apart gebruikt. Bij gebruik van meerdere gezamenlijke douches worden 

opeenvolgende douches buiten dienst gesteld om te voldoen aan de social distancing. Na 

gebruik worden de douches gedesinfecteerd. Overige wellnessfaciliteiten blijven gesloten. 

 

  



 
 

 
 

3.6. Sanitair (active game participanten) 

▪ Spelers en participanten die onder zone 1 vallen, hebben een apart sanitair. 

 

▪ Indien de venue over te weinig sanitaire blokken beschikt zou geopteerd kunnen worden om 

te werken met sanitaire containers.  

 

▪ Bij elk sanitair blok wordt het maximaal aantal bezoekers op de toegangsdeur aangeduid.  

 

▪ Afgescheiden toiletten kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat social distancing 

mogelijk is bij het wassen van de handen. 

 

▪ Tussen urinoirs dient de social distancing verzekerd te worden, indien nodig worden 

opeenvolgende urinoirs geblokkeerd. 

 

▪ Elke sanitair blok beschikt over minstens 1 wastafel met stromend water en vloeibare zeep. 

Warmeluchtblazers kunnen niet gebruikt worden en worden vervangen door een dispenser 

met wegwerphanddoekjes. Er wordt een gesloten pedaalemmer of contactloze vuilbak 

voorzien om de wegwerpdoekjes in te deponeren; regelmatig wordt gecontroleerd of er nog 

voldoende middelen aanwezig zijn. 

 

▪ Het sanitair (toilet, wastafel, contactoppervlakken zoals klinken) wordt dagelijks gereinigd en 

voor en na elke wedstrijd.  

 

▪ De organisatie gaat na of alle toegankelijke lokalen en ruimtes van de venue voorzien zijn van 

een accurate ventilatie om verspreiding van de aërosolen tegen te gaan. Zowel mechanische 

ventilatie als natuurlijke ventilatie zijn toegelaten. 

 

3.7. Fitnessruimte 

▪ De fitnessruimte kan gebruikt worden op voorwaarde dat ze voldoet aan de 

ventilatienormen. 

  

▪ In de fitnessruimte wordt handontsmetting voorzien. 

 

▪ Ter hoogte van de toegang tot de fitnessruimte staat aangeduid hoeveel personen er zich 

maximaal in de ruimte mogen bevinden. Deze ruimte staat enkel ter beschikking van de 

thuisploeg. 

 

▪ De fitnessruimte wordt dagelijks gereinigd.  

 

▪ Fitnesstoestellen worden na elk gebruik gereinigd. De nodige middelen zijn ter beschikking in 

deze fitnessruimte. 

 



 
 

 
 

▪ Tijdens de fitness-sessies wordt niet afgeweken van de social distancing. Ter ondersteuning 

zou gewerkt kunnen worden met een reservatiesysteem op het niveau van de toestellen. 

 

▪ De spelers brengen hun eigen handdoek en goed herkenbare drinkbus mee.  

 

3.8. Kiné-lokaal / lokaal clubarts 

▪ Het kiné-lokaal is uitgerust met stromend water. De sportclub zorgt voor voldoende 

vloeibare zeep en wegwerphanddoekjes zodat te allen tijde een goede handhygiëne kan 

toegepast worden. 

 

▪ De onderzoeks- of massagetafel wordt na elke sessie gedesinfecteerd. In het lokaal zijn de 

nodige ontsmettingsmiddelen voorzien. De tafel wordt afgedekt met papieren 

wegwerpdoeken. 

 

▪ De clubarts en kinesist dragen steeds mondneusmaskers en handschoenen. 

 

▪ In het kiné-lokaal zal maximaal 1 speler en 1 kinesist / arts tegelijkertijd aanwezig zijn, tenzij 

het lokaal van die omvang is dat een kinesist 2 spelers op hetzelfde tijdstip kan behandelen 

zonder in te druisen tegen de social distancing. 

 

▪ Het lokaal wordt dagelijks gereinigd en alle attributen worden na elke behandeling 

gedesinfecteerd. 

 

▪ Het lokaal voldoet aan de minimale ventilatievereisten. 

 

3.9. Lokaal voor dopingcontrole 

▪ Dit lokaal wordt voor en na elke wedstrijd of gebruik grondig gereinigd. Dit wordt 

opgenomen in het reinigings- en ontsmettingsplan. 

 

▪ Aan de ingang van het lokaal wordt handontsmetting voorzien. Voor het betreden van het 

lokaal worden de handen ontsmet. 

 

▪ De social distancing wordt tijdens de dopingcontrole ten allen tijde gerespecteerd. 

 

▪ In het lokaal dient steeds een mondneusmasker gedragen te worden. 

▪ Dit lokaal bevindt zich buiten de zone waar de participanten van zone 1 aanwezig zijn. 

 

  



 
 

 
 

3.10. Persruimte en perstribune 

▪ De persruime en perstribune wordt voor elke wedstrijd gereinigd. 

 

▪ In de persruimte en op de perstribune is handontsmetting voorzien. Voor het betreden van 

de personen worden de handen ontsmet. 

 

▪ In de persruimte wordt te allen tijde de social distancing gerespecteerd en worden 

mondneusmaskers gedragen.  

 

▪ Wanneer social distancing voor, na en tijdens de duur van de wedstrijd niet mogelijk is, 

zullen plexischermen voorzien worden om de personen af te schermen. 

 

▪ De toegang tot de persruimte vindt plaats voor de instroom, en het verlaten van de 

persruimte na de uitstroom van de toeschouwers. Vooraf wordt een tijdsvak voor aankomst 

afgesproken. 

 

3.11. Ticketloket 

▪ Op wedstrijddagen blijft de ticketshop gesloten. Ter plaatse kunnen geen tickets meer 

aangekocht worden. Personen zonder ticket met voorafgaande registratie zullen geen 

toegang krijgen tot de venue. 

 

▪ Er wordt gewerkt met een ticketsysteem op reservatie en registratie gekoppeld aan 

genummerde zetels waarbij de regels van social distancing gerespecteerd worden. Op die 

manier is het mogelijk het  aantal personen per compartiment te monitoren.  

 

▪ Indien het aantal plaatsen door de lokale overheid beperkt wordt, kan de organisator 

maatregelen treffen om de verkoop van tickets aan supporters van de bezoekende ploeg te 

beperken of te vermijden. 

▪ Tickets kunnen indien nodig in de loop van de week opgehaald worden op afspraak. Op 

wedstrijddagen kunnen geen tickets meer afgehaald worden. 

 

▪ De ticketshop is voorzien van plexi. 

 

▪ Er is signalisatie en vloermarkering voorzien ter bevordering van de social distancing. 

 

▪ ALLE personen die op gameday de venue betreden moeten 24 uur op voorhand 

geregistreerd zijn volgens het systeem dat door de organisator opgelegd wordt, ook 

diegenen die genieten van een gratis toegang. 

 

  



 
 

 
 

3.12. Toegangscontrole 

▪ De organisator voorziet stewards/vrijwilligers die erop toezien dat er geen filevorming is ter 

hoogte van de toegangscontrole. Alle maatregelen worden getroffen om een vlotte 

doorstroming te garanderen bij inkomen en buitengaan. 

 

▪ Signalisatie en vloermarkering wordt voorzien om de afstandsregels te doen respecteren. 

 

3.13. Tribunes 

▪ Het reinigen van de tribunes voor en na de wedstrijd wordt meegenomen in het reinigings- 

en ontsmettingsplan, tussen elk event zal de tribune grondig gereinigd worden. 

 

▪ Aan de ingang van de tribune wordt handontsmetting voorzien. 

 

▪ De tribunes worden in compartimenten verdeeld met elk een aparte in- en uitgang. Indien 

dit niet haalbaar, zal er met tijdsvakken gewerkt worden. 

 

▪ Er wordt markering en signalisatie voorzien voor zitjes die niet gebruikt mogen worden. 

Genummerde seats kan dit eventueel ook ondervangen. 

 

▪ De tribunes worden zo opgesteld dat de eerste rijen op voldoende afstand van zone 2 komen 

te staan. Indien nodig zal/ zullen de eerste rij(en) van de tribunes, aansluitend op zone 2,  

niet gebruikt worden. 

 

▪ Stewards/vrijwilligers waken over het naleven van de sociale afstandsregels. 

 

▪ Er wordt een zone voorzien voor personen met een beperking, bij het bestellen van tickets 

kan gevraagd worden of de supporter hiervan gebruik wil maken.  

 

▪ De organisator voorziet in een duidelijke communicatie, door middel van signalisatie om de 

toeschouwers zo vlot mogelijk naar hun zitje te begeleiden. Het inzetten van voldoende 

stewards of vrijwilligers kan hier ondersteuning in bieden. 

 

▪ De organisator zorgt voor een ticketcontrolesysteem die een vlotte doorstroming 

garandeert. 

 

  



 
 

 
 

3.14. Sanitair (toeschouwers) 

▪ Wanneer de tribunes in compartimenten ingedeeld zijn, dient elke compartiment te 

beschikken over een apart sanitair blok. 

 

▪ Indien de venue over te weinig sanitaire blokken beschikt zou geopteerd kunnen worden om 

te werken met sanitaire containers.  

 

▪ Bij elk sanitair blok wordt het maximaal aantal bezoekers op de toegangsdeur aangeduid.  

 

▪ Afgescheiden toiletten kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat social distancing 

mogelijk is bij het wassen van de handen. 

 

▪ Tussen urinoirs dient de social distancing verzekerd te worden, indien nodig worden 

opeenvolgende urinoirs geblokkeerd. 

 

▪ Elke sanitair blok beschikt over minstens 1 wastafel met stromend water en vloeibare zeep. 

Warmeluchtblazers kunnen niet gebruikt worden en worden vervangen door een dispenser 

met wegwerphanddoekjes. Er wordt een gesloten pedaalemmer of contactloze vuilbak 

voorzien om de wegwerpdoekjes in te deponeren; regelmatig wordt gecontroleerd of er nog 

voldoende middelen aanwezig zijn. 

 

▪ De organisator treft maatregelen om filevorming aan de toiletten te voorkomen. 

 

▪ Het sanitair (toilet, wastafel, contactoppervlakken zoals klinken) wordt dagelijks gereinigd en 

voor en na elke wedstrijd. Afhankelijk van de bezetting kan het zijn om tijdens de wedstrijd 

bijkomende schoonmaakbeurten in te lassen. 

 

▪ De organisatie gaat na of alle toegankelijke lokalen en ruimtes van de venue voorzien zijn van 

een accurate ventilatie om verspreiding van de aërosolen tegen te gaan. Zowel mechanische 

ventilatie als natuurlijke ventilatie zijn toegelaten. 

 

3.15. Cafetaria – bar – restaurant – bistro 

▪ De Horecaprotocollen en richtlijnen worden gevolgd. 

 

▪ Er wordt geen eten geserveerd, met uitzondering van VIP arrangementen waarbij 

aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de horecaprotocollen.  

 

▪ Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. Er wordt verplicht zittend 

geconsumeerd. De organisator voorziet zitplaatsen voor bubbels waarbij de social distancing 

en de hygiëneregels gevolgd worden.  

 



 
 

 
 

▪ De organisator treft maatregelen om wachtrijen te vermijden vb. elektrische of digitale kaart, 

QR-codes waarmee dranken aan de tafel besteld kunnen worden, voldoende medewerkers 

om de dranken naar de tafels te brengen, … 

 

▪ Betalingen van consumpties gebeurt zoveel mogelijk contactloos. De organisator zal dit 

promoten. 

 

▪ De organisator kan beslissen om het nuttigen van drank in de tribune toe te staan, hiertoe zal 

de organisator de nodige middelen voorzien opdat dit vlot zou verlopen. Bestellen via een 

app, waarbij de bestelling onmiddellijk gelinkt kan worden aan een zitplaats in de tribune en 

waarbij de bestelling ter plaatse gebracht kan worden, kan hier een oplossing bieden. 

 

▪ Wanneer de tribunes in compartimenten ingedeeld zijn, let de organisator erop dat er geen 

vermenging van de compartimenten is. 

 

3.16.  VIP-ruimte 

▪ VIP’s worden bij voorkeur ontvangen in een aparte ruimte en hebben bij voorkeur een aparte 
toegang.  

 

▪ De VIP’s dienen vooraf hun plaats te reserveren. Om filevorming bij aankomst te vermijden 
kan er gewekt worden met tijdsvakken. 

 

▪ Wanneer catering voorzien wordt, dient dit te gebeuren in regel met de relevante bepalingen 
uit de vigerende Ministeriële Besluiten en de relevante horecaprotocollen. 

 

▪ In de VIP –ruimtes wordt een vaste tafel toegewezen per bubbel, indien na de wedstrijd 
terug gegaan wordt naar de VIP-ruimte, zal dezelfde tafel terug aan dezelfde bubbel 
toebehoren. 

 

▪ De organisatie voorziet in een duidelijke signalisatie van de te volgen trajecten. 

 

3.17 Isolatielokaal 

▪ Er wordt een lokaal voorzien om iemand af te zonderen indien deze persoon symptomen 

vertoont. 

 

▪ Dit lokaal wordt na elke wedstrijd gereinigd en na gebruik gedesinfecteerd. 

 

▪ Dit lokaal bevindt zich buiten de zone waar de participanten van zone 1 aanwezig zijn. 

 

▪ De organisator voorziet in dit lokaal handontsmetting, min 2 mondmaskers van het type 

FFP2, handschoenen en een thermometer. 

 

 



 
 

 
 

4. WEDSTRIJDORGANISATIE 

4.1 Indeling van de wedstrijddagen 

Bij elke wedstrijddag  zal bepaald worden onder welke voorwaarden de wedstrijd kan plaats vinden.  

Naargelang het COVID19pandemie-niveau werden hiertoe 5 fases gedefinieerd die met de letters A-

B-C-D-E aangeduid worden. Deze lettercode wordt gelinkt aan de kleurencodes voorgesteld door 

minister van Sport*. 

Wedstrijddagen zullen steeds plaats vinden onder een bepaalde lettercode die als volgt gedefinieerd 

zijn: 

  

Code   

 
 
 
 
 
 

Standard hygien – no public limitation Visitors fans allowed, federation pass as usual 
Only with registration 24 hours before 

 
 
 
 
 
 

Protocol COVID - Public limitation with 
specific OPTIMA capacity 
 

Visitors and  federation pass only with 
registration 24 hours before depending on the 
availability of seats. 

 
 
 
 
 
 

Protocol COVID - Public limitation with 
LOW capacity 
 

Max 10 visitors with registration, no federation 
pass excepted for designated referees and 
supervisor 

 
 
 
 
 
 

Protocol COVID - No public excepted 
strictly authorized 
 

NO PUBLIC excepted strictly authorized players, 
sport staff, organization staff, officials, press 

 
 
 
 
 
 

No volleyball 
 

NO VOLLEYBALL 
 

* https://www.vlaamsesportfederatie.be/system/files/bijlagen/nieuws/20200824_-_kleurencodes_sport.pdf 

 

 

 

 

https://www.vlaamsesportfederatie.be/system/files/bijlagen/nieuws/20200824_-_kleurencodes_sport.pdf


 
 

 
 

4.2. Algemeen 

▪ De club wijst (naast de clubarts) een corona-coördinator aan die toezicht houdt op de 
uitvoering en controle van de maatregelen zowel voor de thuisploeg als voor de 
tegenstanders. De contactgegevens van de aangewezen persoon worden aan de Liga 
doorgegeven. Voor wedstrijden met meer dan 100 toeschouwers duidt de organisator 
een Corona Safe team aan. Het Corona Safe team houdt toezicht op het uitvoeren en het 
naleven van de vooropgestelde maatregelen. 

 

▪ Personen die ziekteverschijnselen vertonen (verkouden, hoesten, koorts, …) stellen zich 
onmiddellijk onbeschikbaar en blijven thuis. 

 

▪ Wanneer de organisator niet de eigenaar is of het alleenrecht heeft van het gebruik van 
de wedstrijdzaal, zal de organisator afspraken maken met de owner / manager van de zaal 
om op wedstrijddagen het exclusief gebruik van de wedstrijdzaal mogelijk te maken. Kan 
dit exclusief gebruik niet afgedwongen worden dan moet er voldoende tijd zitten tussen 
de beide occupaties om de volledige sportaccommodatie (wedstrijdzaal, tribunes, sanitair, 
looptrajecten, kleedkamers, …)  te reinigen of te ontsmetten. De minimale tijdsbesteding 
die hiervoor nodig is, wordt opgenomen in het reinigings- en ontsmettingsplan. 

 

▪ Tijdens de wedstrijd zijn er zo min mogelijk personen aanwezig in zone 1 en 2. Enkel 
personen noodzakelijk voor het in goede banen leiden en de organisatie van de wedstrijd 
mogen zich in zone 1 en/of 2 begeven.  

 

4.3. Wedstrijdmateriaal 

▪ Voor aanvang van de wedstrijd worden de wedstrijdtafel, alle apparatuur op de 

wedstrijdtafel, stoelen, scheidsrechterstoel, spelersbank, de palen, het net en 

wedstrijdballen gedesinfecteerd. 

 

▪ Al het materieel (zoals palen, netten, …)  en apparatuur die tijdens de wedstrijd gebruikt 

wordt , wordt na gebruik gedesinfecteerd. 

 

▪ Er zijn 5 wedstrijdballen deze worden gedesinfecteerd. De ballen worden ontsmet zoals 
voorgeschreven door Volley Belgium. Indien de wedstrijdbal tijdens de wedstrijd in het 
publiek belandt, dient deze door een vooraf aangeduide persoon (bvb. ballenrapers) 
grondig te worden ontsmet. 

 

▪ Aan de wedstrijdtafel wordt aan social distancing gedaan . Wanneer dit niet kan, zullen er 

zijdelings plexischermen voorzien worden aan de wedstrijdtafel die voldoende ver door 

getrokken worden om elk fysiek contact te mijden. Staat de wedstrijdtafel te dicht bij de 

court zal de tafel ook vooraan van plexi voorzien worden. 

 

▪ Indien de club centraal instaat voor het wassen van de sportkledij zal de speler die ze 

gedragen heeft de outfit in een gesloten zak opbergen om ze te laten wassen. Deze 

zakken kunnen voor het wassen gedesinfecteerd worden door de materiaal 

verantwoordelijke. Alle kledij is genaamtekend.  



 
 

 
 

4.4. Setwissel 

▪ Het protocol van de scheidsrechters, opgesteld door Volley Belgium wordt gevolgd. 

 

▪ Bij elke setwissel wordt de wedstijdbal bijkomend gedesinfecteerd. 

 

4.5. Tussentijds reinigen van het speelveld 

▪ Moppers krijgen een plaats buiten zone 1 toegewezen, waar ze standby staan voor het 
geval ze de court moeten reinigen tijdens de wedstrijd. 

 

▪ Tijdens de wedstrijd kunnen ze toegang krijgen tot de court om de vloer te reinigen hierbij 
dragen ze steeds een mondneusmasker en handschoenen. 

 

▪ Te allen tijde wordt de social distancing gerespecteerd. 

 

4.6. TV-wedstrijden 

▪ Op de parking wordt een container studio geplaatst om video content te maken: meet 

and greet na de match, volleytalks elke week, volley inside op initiatief van de club. 

 

▪ Indien geen container kan geplaatst worden, zal de club een lokaal voorzien (clean room) 

die enkel voor het produceren van de video content zal dienen. 

 

▪ Enkel spelers, de coach, de mediamanager, een vaste woordvoerder van de thuisploeg, 

alsook de stafleden van sportbeat mogen dit lokaal betreden. Dit wordt steeds 

geregistreerd. 

 

▪ Dit lokaal, de uitrusting en het meubilair worden volledig ontsmet voor en na elk gebruik. 

Het kan ook gebruikt worden door de spelers en coaches van de andere teams van de 

club mits respecteren van dezelfde sanitaire regels. 

 

▪ De cameraman en de assistent mogen zich in zone 2 verplaatsen, zone 1 blijft verboden 

terrein. Zij dragen hierbij steeds hun mondneusmasker en houden rekening met de social 

distancing. Vaste camera’s worden zo gepositioneerd dat de social distancing 

gerespecteerd wordt. 

 

▪ Bij het afnemen van interviews wordt de social distancing gerespecteerd. Er wordt 

gezorgd voor een fysieke afscheiding. Microfoons zijn afgeschermd en worden tussen 2 

interviews gedesinfecteerd.  

 

▪ De persmensen (journalisten en fotografen) geven op voorhand aan of ze een wedstrijd 

zullen bijwonen, hun aanwezigheid wordt geregistreerd. 

 

 

 



 
 

 
 

5. Participanten 

Alle participanten uit zone 2 en 3 dienen meegerekend te worden in de zaalcapaciteit. 

5.1 Spelers 

▪ Spelers die ziekteverschijnselen, zoals gedefinieerd door Sciensano (https://covid-
19.sciensano.be/nl) , vertonen, stellen zich onmiddellijk onbeschikbaar. Een (club)arts zal 
oordelen wat de verdere stappen zijn. 

 

▪ De spelers doen de dagen voorafgaand aan de wedstrijd aan zelfmonitoring en verklaren (dit 
kan digitaal) voor de wedstrijd dat ze: 

o geen ziekteverschijnselen vertonen  

o geen weet hebben van een mogelijke besmetting met COVID-19, noch dat zij in de 

afgelopen week in contact gekomen zijn met personen die besmet zijn met COVID-19  

o Akkoord te gaan met het COVID-19 protocol van toepassing in de venues van de 

clubs die deelnemen aan de EML en deze strikt te zullen naleven. Zo gaan ze  ook 

akkoord dat er een temperatuurmeting plaats vindt. Om een referentiepunt te 

hebben zal de temperatuur minimaal  5 dagen voor de wedstrijd dagelijks schriftelijk 

bijgehouden worden. Als de temperatuurmetingen geen onregelmatigheden 

opleveren mag deelgenomen worden aan de wedstrijd. De clubarts/arts zal hierover 

oordelen. 

o Wanneer een speler in contact kwam met een besmet persoon, zal de (club)arts 

onmiddellijk verwittigd worden. 

▪ De spelers rijden bij voorkeur individueel naar de  wedstrijdlocaties. Indien ze toch samen 
rijden, wordt afgesproken dat steeds hetzelfde duo samen rijdt. Tijdens de rit worden de 
raampjes op een kier gezet om ventilatie te garanderen. Recirculatie mag niet gebruikt 
worden. 

 

▪ Wanneer de bezoekende ploeg een bus inlegt, zullen de spelers tijdens de rit hun 
mondneusmaskers dragen. Het team dat de busmaatschappij inhuurt maakt de afspraak dat 
de bus vooraf gedesinfecteerd wordt. Er wordt voldoende afstand gehouden tot de 
buschauffeur. Niemand neemt plaats naast de chauffeur en indien mogelijk wordt telkens 
een rij tussen gelaten in de bus. 

 

▪ De bezoekende ploeg en de scheidrechters worden op voorhand ingelicht over het trajecten 
dat ze dienen te volgen en welke ingang en exit ze kunnen gebruiken. 

 

▪ Vooraf worden ook afspraken gemaakt rond het uur van aankomst.  

 

▪ Op de parking wordt bij voorkeur een parkeerzone gereserveerd voor de spelers en de 
participanten uit zone 1 zodat vermenging met of aanklamping door de supporters 
voorkomen wordt. 

 

  

https://covid-19.sciensano.be/nl
https://covid-19.sciensano.be/nl


 
 

 
 

▪ De Spelers gaan bij aankomst in de venue rechtstreeks naar de aan hen toegewezen 
kleedkamers. Bij het betreden van de venue worden de handen ontsmet. Ook na de 
wedstrijd gaan ze  direct terug naar de aan hen toegewezen kleedkamer. Er wordt geen 
fysieke “meet and greet” voorzien met fans, VIP’s, … Bij de verplaatsing dragen de spelers 
steeds hun mondneusmasker, in de kleedkamer mag het mondneusmasker afgezet worden 
op voorwaarde dat de social distancing gewaarborgd is. Spelers dragen bij voorkeur een FFP2 

masker daar dergelijke maskers de spelers zelf ook beschermen. 

 

▪ Op de spelersbank wordt de social distancing toegepast.  

 

▪ Behalve de spelers die op het wedstrijdblad vermeld staan en de hoofdcoach, moeten alle 
andere personen op de spelersbank te allen tijde een mondneusmasker dragen. 

 

▪ Bij de spelersbank is handontsmetting voorzien. Voor aanvang van de wedstrijd zullen de 

spelers en scheidsrechters  hun handen ontsmetten. 

 

▪ Bij Timeouts en/of vervangingen worden de handen  ontsmet, naast het veld wordt 
handontsmetting voorzien voor spelers die tussendoor de handen wensen te ontsmetten. 

 

▪ Geen onnodig lichamelijk contact zoals knuffels, handdrukken, high fives of fan engagement. 

 

▪ Onnodig fysiek contact met een oppositieploeg, scheidsrechters of wedstrijdcommissaris 

wordt vermeden. Na de wedstrijd wordt fysiek contact vermeden, er worden geen 

handshakes gedaan, de teams zetten zich over elkaar aan de 3m lijn en geven een applaus 

aan elkaar. 

 

▪ De toss vindt plaats onder toezicht van de scheidrechters. Hiervoor komen beide kapiteins 

naar het midden van het terrein. Hierbij zal er geen fysiek contact plaats vinden tussen de 

actoren. Tijdens het tossen zullen alle actoren hun mondneusmasker aanhouden. 

▪ De spelers gebruiken hun eigen handdoek en drinkfles. 

 

▪ Douches kunnen gebruikt worden, maar ook hier geldt social distancing. Indien social 
distancing niet gegarandeerd wordt, dient er gefaseerd gedoucht te worden. 

 

▪ Lunchpakketten worden in de kleedkamers opgegeten, tenzij de venue over een aparte 
ruimte beschikt waar social distancing mogelijk is. Thuisploeg, bezoekende ploeg, 
scheidrechters en coaches gaan niet socializen en blijven na de wedstrijd gescheiden. Ook 
VIP-ruimtes worden niet bezocht. 

 

▪ Ook buiten de trainingen en de wedstrijden dient social distancing toegepast worden (bv. 
geen handtekeningen, aandacht bij winkelen, beperken van verplaatsingen buitenshuis, zo 
weinig mogelijk bezoek ontvangen, geen verplaatsingen met openbaar vervoer …).  
Daarnaast zal de speler ook in de privésfeer een goede handhygiëne (wassen met warm 
water en zeep) toepassen, het is immers een belangrijke factor om het risico op een covid19-



 
 

 
 

besmetting te voorkomen. Een algemene goede hygiëne en ventilatie van de woning zullen 
ook bijdragen om de kans op een Covid19-besmetting te beperken. 

 

▪ Bij reizen van en naar het buitenland worden de richtlijnen, opgelegd door de overheid 

gevolgd, deze zijn terug te vinden onder: 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen 

 

5.2. Coaches  

▪ Coaches die ziekteverschijnselen, zoals gedefinieerd door Sciensano (https://covid-
19.sciensano.be/nl) , vertonen, stellen zich onmiddellijk onbeschikbaar. De (club)arts of 
huisarts zal oordelen wat de verdere stappen zijn. 

 

▪ De coaches rijden individueel, met hun eigen wagen, naar de wedstrijdlocaties.  

 

▪ Wanneer de bezoekende ploeg een bus inlegt, zullen de coaches tijdens de rit hun 
mondneusmaskers dragen. Het team dat de busmaatschappij inhuurt maakt de afspraak dat 
de bus vooraf gedesinfecteerd wordt. Er wordt voldoende afstand gehouden tot de 
buschauffeur. Niemand neemt plaats naast de chauffeur en indien mogelijk wordt telkens 
een rij tussen gelaten in de bus. 

 

▪ De coaches worden op voorhand ingelicht over het trajecten dat ze dienen te volgen en 
welke ingang en exit ze kunnen gebruiken. 

 

▪ Bij aankomst op de parking nemen ze de kortste weg naar de ingang van de wedstrijdlocatie. 
Bij binnenkomst van de venue worden de handen ontsmet en gaan ze onmiddellijk naar de 
kleedkamer. 

 

▪ Op de parking wordt bij voorkeur een parkeerzone gereserveerd  voor de spelers en de 
participanten uit zone 1 zodat vermenging met of aanklamping door de supporters 
voorkomen wordt. 

 

▪ De coaches gaan bij aankomst in de venue rechtstreeks naar de aan hen toegewezen 
kleedkamers. Ook na de wedstrijd gaan ze direct terug naar de aan hen toegewezen 
kleedkamer. Fysiek contact met bestuurders, spelers, supporters, scheidsrechters, 
markeerders, tegenstanders zijn verboden … Bij de verplaatsing dragen ze steeds hun 
mondneusmasker, in de kleedkamer mag het mondneusmasker afgezet worden op 
voorwaarde dat de social distancing gewaarborgd is. De 1,5m wordt te allen tijde toegepast. 

 

▪ Op de spelersbank wordt de social distancing gerespecteerd. Behalve de hoofdcoach, dient 
iedereen te allen tijde een mondneusmasker te dragen. 

 

▪ Behalve de spelers die op het wedstrijdblad vermeld staan en de hoofdcoach, moeten alle 
andere personen op de spelersbank te allen tijde een mondneusmasker dragen. 

 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://covid-19.sciensano.be/nl
https://covid-19.sciensano.be/nl


 
 

 
 

▪ Bij de spelersbank is handontsmetting voorzien.  

▪ Geen onnodig lichamelijk contact zoals knuffels, handdrukken, high fives. 

 

▪ Onnodig fysiek contact met een oppositieploeg, scheidsrechters of wedstrijdcommissaris 
wordt vermeden. 

 

▪ De coaches gebruiken hun eigen materiaal, handdoek en drinkfles. 

 

▪ Indien de coach geïnterviewd wordt na de wedstrijd zal hij zich beschikbaar houden voor de 
pers. Hij bewaakt hierbij de social distancing. Na het interview gaat hij zo snel mogelijk naar 
de kleedkamer. 

 

▪ Na de wedstrijd zullen de coaches zo snel mogelijk de venue verlaten via een voor hen 
aangeduid looptraject, gescheiden van publiek.  Ook de coaches zullen de VIP-ruimte niet 
betreden. 

 

▪ Lunchpakketten worden in de kleedkamers opgegeten, tenzij de venue over een aparte 
ruimte beschikt waar social distancing mogelijk is. Thuisploeg, bezoekende ploeg, 
scheidrechters en coaches gaan niet socializen en blijven na de wedstrijd gescheiden. Ook 
VIP-ruimtes worden niet bezocht. 

 

▪ Ook buiten de trainingen en de wedstrijden dient social distancing toegepast worden (bv. 
geen handtekeningen, aandacht bij winkelen, beperken van verplaatsingen buitenshuis, zo 
weinig mogelijk bezoek ontvangen, geen verplaatsingen met openbaar vervoer …).  
Daarnaast zal de coach ook in de privésfeer een goede handhygiëne (wassen met warm 
water en zeep) toepassen, het is immers een belangrijke factor om het risico op een covid19-
besmetting te voorkomen. Een algemene goede hygiëne en ventilatie van de woning zullen 
ook bijdragen om de kans op een Covid19-besmetting te beperken. 

 

▪ Bij reizen van en naar het buitenland worden de richtlijnen, opgelegd door de overheid 

gevolgd, deze zijn terug te vinden onder: 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen 

 

  

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen


 
 

 
 

5.3. Referees 

▪ Scheidsrechters die ziekteverschijnselen zoals gedefinieerd door Sciensano (https://covid-
19.sciensano.be/nl) , vertonen, stellen zich onmiddellijk onbeschikbaar.  
 

▪ De dag voor de wedstrijd sturen de scheidsrechters een digitale declaratie naar de thuisploeg 

dat zij: 

o geen ziekteverschijnselen vertonen 

o geen weet hebben van een mogelijke besmetting met COVID-19, noch dat zij in de 

afgelopen week in contact gekomen zijn met personen die besmet zijn met COVID-19  

o Akkoord te gaan met het COVID-19 protocol van toepassing in de zalen van de clubs die 

deelnemen aan de EML en deze strikt te zullen naleven. Er kan een temperatuurmeting 

gebeuren en bij > 38°C zal de scheidsrechter de venue moeten verlaten.  

 

▪ Bij aankomst in de venue, zullen de scheidsrechters: 

o zich rechtstreeks naar de kleedkamer begeven; 

o een mondneusmasker op zetten tot het moment dat zij aanwezig zijn in de kleedkamer.  

o geen fysiek contact hebben met bestuurders, team-members, supporters, 

wedstrijdcommissaris en collega’s scheidsrechters 

o de social distancing regels van 1.5m volgen 

 

▪ Het is aangeraden om de nodige verfrissingen (koffie, frisdranken, water, …) in de kleedkamer 

te nuttigen. 

 

▪ Eénmaal in de kleedkamer: 

o mag het mondmasker afgezet worden. 

o nemen de scheidsrechters de voorziene /aangeduide plaatsen in, rekening houdende 

met de social distancing regels.  

o geen andere personen – met uitzondering van de wedstrijdcommissaris – mogen de 

kleedkamer van de scheidsrechter betreden. 

 

▪ Bij het zich begeven naar de court, dienen de scheidsrechters te allen tijde de social 

distancing regels te bewaren – De club stelt alles in het werk dat de scheidsrechters zich zo 

snel mogelijk en op een veilige manier naar de aangegeven positie op het veld kunnen 

begeven. 

 

▪ Elk fysiek contact met spelers, coaches en collega’s wordt vermeden. (Geen handshakes 

voor, tijdens en na de wedstrijd). Na de wedstrijd stellen de teams zich over elkaar op aan de 

3 meter lijn en geven een applaus aan elkaar. 

 

▪ De wedstrijdbladen worden door 1 persoon ingevuld, personen die hierop toezicht houden 

bewaren steeds een afstand van 1,5m. bij gebruik van een tablet wordt deze door 1 persoon 

bediend. 
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▪ Voor start van de wedstrijd dienen de scheidsrechters hun handen te desinfecteren met 

handontsmetting dat door de organisator aan de wedstrijdtafel zal worden voorzien.  

 

▪ Voor aanvang van de opslagopwarming worden de teamopstellingen elektronisch 

doorgestuurd naar de scheidsrechter en / of markeerder. 

 

▪ Het gebruiken van een elektronisch fluitje is sterk aangeraden. 

 

▪ De scheidsrechters controleren alle personen die op het wedstrijdblad ingeschreven staan 

ter plaatse in de zaal. Dit gebeurt aan de wedstrijdtafel door de scheidsrechter waarbij de 

spelers en teamleden zich aanbieden aan de verlenging van de aanvalslijn. Zodat de controle 

correct kan plaats vinden en de afstandsregels gerespecteerd blijven. Dit gebeurt ruim op 

tijd, voordat de wedstrijd begint. 

 

▪ De wedstrijdtafel staat op minimaal 1,5 meter van de spelersbanken. Aan de wedstrijdtafel 

wordt social Distancing toegepast, als dit niet mogelijk is wordt plexi voorzien en de 

personen dragen steeds hun mondneusmasker. 

 

▪ De toss vindt plaats onder toezicht van de scheidrechters. Hiervoor komen beide kapiteins 

naar het midden van het terrein. Hierbij zal er geen fysiek contact plaats vinden tussen de 

actoren. Tijdens het tossen zullen alle actoren hun mondneusmasker aanhouden. 

 

▪ Bij het wisselen van kant tussen de sets wachten de spelers aan de achterlijn totdat de eerste 

scheidsrechter het signaal geeft, dat van kant gewisseld mag worden. Team A (spelers, 

reservespelers en staff) die zich links van de markeerderstafel bevindt, verplaatst zich tussen 

de paal en de wedstrijdtafel. De spelers van Team B passeren achter de scheidsrechtersstoel, 

de reservespelers en de staff van team B passeren onder het net en houden 1,5 meter 

afstand van team A. Tijdens deze wissel worden de banken ontsmet en gereinigd. 

 

▪ Na de wedstrijd gelden in de kleedkamer de regels van een goede handhygiëne. 

 

▪ Na de wedstrijd, bij het verlaten van de kleedkamer, wordt het dragen van het 

mondneusmasker verplicht - dit tot het verlaten van de venue. Wanneer de 

mondneusmaskers afgezet mogen worden, worden deze per persoon individueel 

opgeborgen. 

 

▪ Na de wedstrijd stuurt de thuisploeg een lijst naar de voorzitter van de 

scheidsrechterscommissie (dhr Arturo Di Giacomo – president@volleybelgiumreferee.be), 

waar de club de namen van de personen (incl. tel) invult die met de scheidsrechters en de 

wedstrijdcommissaris in contact gekomen zijn.  

 

▪ De vergoeding van de scheidsrechters en wedstrijdcommissaris zal cashless gebeuren. 

Hiervoor worden vooraf afspraken gemaakt. 



 
 

 
 

▪ Lunchpakketten worden in de kleedkamers opgegeten, tenzij de venue over een aparte 
ruimte beschikt waar social distancing mogelijk is. Thuisploeg, bezoekende ploeg, 
scheidrechters en coaches gaan niet socializen en blijven na de wedstrijd gescheiden.  

 

▪ Elke COVID-19 besmetting van een scheidsrechter zal onmiddellijk aan de thuisploeg gemeld 

worden. 

 

▪ Elke COVID-19 besmetting van een spelers/persoon waar de scheidsrechter mee in contact is 

gekomen tot 2 weken voor de uitbraak van de symptomen, zal onmiddellijk door de thuis- of 

bezoekende club aan de scheidsrechterscommissie gecommuniceerd worden. 

 

▪ Na een besmetting vastgesteld te hebben, dienen de betrokken scheidsrechters of 

wedstrijdcommissaris die in contact gekomen zijn met de besmette persoon getest te 

worden op COVID-19. 

 

5.4. Kinesist-(club)arts 

▪ De kinesist en/of (club)arts die ziekteverschijnselen zoals gedefinieerd door Sciensano 
(https://covid-19.sciensano.be/nl) , vertonen, stellen zich onmiddellijk onbeschikbaar.  

 
▪ De clubarts ziet er op toe dat het screeningprotocol voor spelers en coaches consequent 

wordt toegepast binnen de club. 
 

▪ Clubarts en kinesist dragen steeds een mondneusmasker en wegwerphandschoenen 
wanneer ze met de spelers in contact komen. De wegwerphandschoenen worden na elke 
behandeling in ene afgesloten vuilbak gedeponeerd. 

 

▪ De onderzoeks- of massagetafel wordt na elke sessie gedesinfecteerd 

 

▪ In het verzorgingslokaal zal maximaal 1 speler en 1 kinesist / arts tegelijkertijd aanwezig zijn, 

tenzij het lokaal van die omvang is dat een kinesist 2 spelers op hetzelfde tijdstip kan 

behandelen zonder in te druisen tegen de social distancing en het medisch geheim 

gerespecteerd wordt en het lokaal voldoet aan de minimale ventilatievereisten. 

 

▪ Het lokaal wordt dagelijks gereinigd en alle attributen worden na elke behandeling 

gedesinfecteerd. 

 

▪ (Club)arts en/of kinesist verplaatsen zich individueel en met hun eigen wagen naar de venue. 

Ze maken geen gebruik van het openbaar vervoer. 
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5.5. Vrijwilligers 

▪ Vrijwilligers die ziekteverschijnselen zoals gedefinieerd door Sciensano (https://covid-
19.sciensano.be/nl) , vertonen, stellen zich onmiddellijk onbeschikbaar.  
 

▪ Vrijwilligers dragen permanent hun mondneusmaskers. 

 

▪ Vrijwilligers mogen zich enkel begeven in die zones waarvoor ze aangesteld werden. 

 

▪ De organisator streeft ernaar het aantal vrijwilligers te beperken tot het stikt noodzakelijke. 
Er zullen maximaal 2 moppers ingezet worden en 6 ballen rapers (op elke hoek1 en aan elke 
paal 1) 

 

▪ Tijdens de wedstrijd kan het zijn dat het speelveld nat wordt en dat deze gereinigd moet 
worden, enkel dan zal de mopper toegang krijgen tot het speelveld. Tijdens de wedstrijd 
krijgt de mopper een plaats toegewezen in zone 2. Moppers dragen steeds handschoenen en 
een mondneusmasker. 

 

▪ Ballenrapers krijgen een vaste plaats tijdens de wedstrijd, hierbij wordt rekening gehouden 
met de social distancing. Zij dragen steeds handschoenen en een mondneusmasker. Zij zullen 
ook instaan voor het ontsmetten van de ballen en worden hierover duidelijk geïnstrueerd. 

 

5.6. Pers – media - fotografen 

▪ Personen die ziekteverschijnselen zoals gedefinieerd door Sciensano (https://covid-
19.sciensano.be/nl) , vertonen, komen niet naar de wedstrijdlocatie en zullen de venue niet 
betreden.  
 

▪ De persmedewerkers geven op voorhand aan de thuisclub door of ze een wedstrijd zullen 

bijwonen. 

 

▪ In de perszone wordt social distancing toegepast. Bij geen enkel interview zal de interviewer 

op minder dan 1,5 meter van speler/coach/voorzitter, …komen. Bij het afnemen van een 

interview wordt een fysieke afscheiding voorzien. Persmedewerkers kunnen de spelersgang 

noch kleedkamers betreden. Microfoons worden gedesinfecteerd en beschermd.  

 

▪ Na de wedstrijd zal de media worden begeleid naar de persuimte. De media heeft geen 

toegang tot zone 1. 

 

▪ De geschreven pers zal zich bij aankomst in de venue direct naar zijn toegekende plaats 

begeven. Wanneer de gebruikelijke zitplaatsen niet gebruikt kunnen worden, wordt een 

alternatieve plaats voorzien die voorzien is van elektriciteit en internet. 
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▪ Fotografen mogen zich enkel verplaatsen aan de tegenoverstaande zijde van de 

spelersbanken. Het maximaal toegelaten aantal fotografen wordt mee berekend in de 

capaciteitsstudie. 

 

▪ Wanneer een venue over een perslokaal beschikt wordt deze voor en na de wedstrijd 

gereinigd. 

 

▪ TV-ploegen beperken het aantal medewerkers in de venue tot het strikt noodzakelijke, 

communicatie vanuit de zaal naar de mobile productie-eenheden gebeurt via audio of video 

transmissie, videocall. De voorbereiding en setup in de wedstrijdzaal gebeurt voor aankomst 

van de spelers. 

 

▪ Camera’s en microfoons die in zone 1 of 2 opgesteld worden, worden voor aankomst van de 

spelers en voor de laatste reiniging van de court, geplaatst 

 

▪ Mobiele productie-eenheden, kabel, … mogen geen risico’s creëren  en evacuatiewegen 

dienen steeds obstakelvrij te zijn. 

 

▪ De namen van alle medewerkers van de TV-crew worden vooraf meegedeeld. 

 

▪ Voor het einde van de wedstrijd worden de namen van de personen die geïnterviewd zullen 

worden doorgegeven aan de mediamanager. Deze personen blijven na de wedstrijd 

beschikbaar. De media zal zich niet spontaan tot de spelers, coaches, e.a. wenden. 

 

▪ Pers- media en fotografen dragen steeds hun mondneusmasker en respecteren de social 

distancing. 

 

5.7. speakers 

▪ Personen die ziekteverschijnselen zoals gedefinieerd door Sciensano (https://covid-
19.sciensano.be/nl) , vertonen, komen niet naar de wedstrijdlocatie en zullen de venue niet 
betreden.  
 

▪ De organisator zal een plaats voor de speaker voorzien waarbij rekening gehouden wordt 

met de social distancing. 

 

5.8. Cheerleaders – dansers -  mascotte - orkest 

▪ Personen die ziekteverschijnselen zoals gedefinieerd door Sciensano (https://covid-
19.sciensano.be/nl) , vertonen, komen niet naar de wedstrijdlocatie en zullen de venue niet 
betreden.  
 

▪ Er wordt geadviseerd om in de opstartfase geen dansers en cheerleaders toe te laten.  
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▪ Er wordt geen orkest met blaasinstrumenten toegelaten. Ook supporters of animatieteams 

met blaasinstrumenten worden niet toegelaten. 

 

▪ Wanneer toch geopteerd wordt om cheerleaders en dansers toe te laten, zullen deze steeds 

de social distancing moeten respecteren en dient ook tijdens het uitvoeren van de acts een 

mondneusmasker gedragen te worden.  

 

▪ De cheerleaders / mascotte krijgen/ krijgt tijdens de wedstrijd een plaats toegewezen buiten 

zone 1 en dragen/draagt steeds een mondneusmasker. Indien ze zich op het speelveld 

begeven, zal het speelveld na hun optreden door de moppers gereinigd worden. 

 

▪ De cheerleaders / mascotte krijgen/krijgt  een kleedkamer toegewezen die zich bij voorkeur 

in een andere gang vindt dan de zone1 participanten. Is dat niet mogelijk dan zullen ze hun 

kleedkamer niet verlaten totdat ze toestemming krijgen om zich naar de wedstrijdzaal te 

begeven. 

 

▪ Voor het uitvoeren van hun acts betreden cheerleaders slechts het veld vanaf het moment 

dat de spelers zich niet meer op het veld bevinden.  

 

5.9. Toeschouwers 

Via het MB van 30 juni 2020 (gewijzigd op 22 augustus 2020, artikel 12) kan de bevoegde 

gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend 

publiek te ontvangen voor evenementen, voorstellingen of wedstrijden, dat groter is dan de 

aantallen personen bedoeld in artikel 11, §4, in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging 

van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. 

Vanaf 01 september 2020 worden tot 200 toeschouwers toegelaten bij sportwedstrijden die binnen 

in permanente infrastructuren georganiseerd worden, mits in achtneming van de social distancing op 

de tribunes. Op dit aantal kan een afwijking aangevraagd worden bij de lokale overheden om de 

vooropgesteld limiet te overschrijden. 

Het COVID Infrastructure Risk Model, kortweg CIRM, is ontwikkeld voor uitbaters van een 

permanente sport –, culturele en evenementen infrastructuur zoals stadions sporthallen, theaters, 

concertzalen, evenementenhallen en congreslocaties. Het CIRM is een checklist die uitbaters toelaat 

om via een vragenlijst, aan de hand van een aantal veiligheidsparameters, hun permanente 

infrastructuren te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Het CIRM beroept zich (deels) op 

dezelfde set parameters als het COVID Event Risk Model (CERM), maar focust zich op hoe de 

infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig organiseren van evenementen. 

Op basis van het resultaat van de CIRM-scan en de bijkomende informatie die door de uitbater en de 

lokale overheid wordt aangeleverd, formuleert de bevoegde minister een advies aan de lokale 

overheid. De burgemeester neemt het advies van de minister mee in de eindbeslissing over de 

uitzonderingsaanvraag. 



 
 

 
 

De CIRM-scan werd ontwikkeld binnen een samenwerking van Toerisme Vlaanderen, EventFlanders 

en de sector en maakt deel uit van de algemene risico-analyse die voor elke permanente 

infrastructuur moet worden uitgevoerd. 

Voor periodieke weerkerende sportwedstrijden met meer dan 200 personen zal de organisator 

eveneens éénmalig het Covid Event Risk Model (CERM) invullen (https://www.covideventriskmodel.be).  

De organisator maakt een capaciteitsstudie, hierbij worden volgende regels in acht genomen: 

▪ Enkel een zittend publiek wordt toegelaten. Er worden geen staanplaatsen toegestaan. 

▪ Op de tribunes moet rekening gehouden worden met volgende afstandsregels:  

o De tribunes mogen gevuld worden met bubbels volgens een dambordpatroon, zijdelings 

wordt telkens 1 zitje vrij gehouden tussen de bubbels en op de rij voor en achter een 

bubbel worden de zitjes ook steeds vrij gehouden(afstanden van 1m worden 

gerespecteerd)  

Daarnaast voorziet dit protocol volgende richtlijnen: 

▪ Personen die ziekteverschijnselen zoals gedefinieerd door Sciensano (https://covid-
19.sciensano.be/nl) , vertonen, worden opgeroepen niet naar de wedstrijdlocatie te komen 
en de venue niet te betreden.  
 

▪ Bij de heropstart van de competitie worden prioritair enkel thuissupporters toegelaten. Zo 

zijn de sportclubs ook in staat de beschikbare plaatsen toe te kennen aan hun abonnees en 

commerciële partners. In de mate van het mogelijke, afhankelijk van de capaciteit van de 

zaal, zullen ook supporters van de bezoekende ploeg toegelaten worden. 

 

▪ Aan het bezoekersteam worden 10 tickets ter beschikking gesteld voor het bestuur, deze 

tickets moeten vooraf gereserveerd en nominatief geregistreerd worden. 

 

▪ Er wordt voorgesteld de tribunes in te delen in compartimenten waarbij de organisator 

bepaalt hoeveel compartimenten voor zijn/ haar venue het meest geschikt is. Dit gebeurt op 

basis van het aantal in- en uitgangen voor de verschillende tribunes, de looptrajecten waarbij 

al dan niet met tijdsvakken gewerkt kan worden en de mogelijkheden van het gescheiden 

houden van de sanitaire voorzieningen. De compartimenten worden aangeduid op een 

zaalplan. Het is aangewezen een apart compartiment te voorzien voor de VIP’s. Als 

compartiment wordt beschouwd, de zone op de tribune, begrensd door een duidelijke 

afscheiding, waardoor de doorgang van personen belet of beperkt wordt. De organisator 

treft maatregelen om de verschillende compartimenten niet met elkaar in contact te laten 

komen. 

 

▪ Tijdens de wedstrijd is er zo weinig mogelijk circulatie op de tribunes. 

 

▪ De organisator treft maatregelen om in geval van rijvormingen. Daartoe is het belangrijk een 

inzicht te krijgen in de doorlooptijd bij het uittekenen van de looptrajecten. 
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▪ Supporters die tot 1 bubbel behoren en niet samen toe komen, moeten verwittigd zijn dat ze 

niet in de inkomzone op elkaar kunnen wachten, ofwel zal dit buiten op de parking moeten 

gebeuren mits het respecteren van de social distancing of de supporter zal zich onmiddellijk 

naar zijn toegekende plaats begeven.  

 

▪ Sinds 27/07/2020 zijn bubbels beperkt tot 5 personen. Dit is niet van toepassing op kinderen 

jonger dan 12 jaar. Clusters op de tribune kunnen dus maximaal uit 5 personen ouder dan 12 

jaar bestaan (en eventueel een aantal kinderen < 12j). Dit zal telkens aangepast worden in 

functie van de evolutie van de regelgeving. De organisator wijst de supporters er op dat ze 

zelf de verantwoordelijkheid dragen inzake de sociale contacten. Het is in het voordeel van 

de supporters om de tickets per bubbel aan te kopen. 

 

▪ Er wordt gewerkt met een ticketsysteem op reservatie en registratie gekoppeld aan 

genummerde zetels waarbij de regels van social distancing gerespecteerd worden. Ter 

plaatse kunnen geen tickets aangekocht worden. 

 

▪ Personen die niet in staat zijn om online tickets te bestellen kunnen deze telefonisch 

bestellen. De telefonisch bestelde tickets worden bij voorkeur digitaal overgemaakt aan de 

aankoper en de betaling gebeurt elektronisch. Tickets kunnen op afspraak opgehaald 

worden. Op de wedstrijddag zelf kunnen geen tickets meer opgehaald worden. Zo is de 

organisator in staat de registratie van de bezoekers bij te houden.  

 

▪ De organisator treft maatregelen om te vermijden dat supporters van bezoekende ploegen 

tickets kunnen aankopen. 

 

▪ Er wordt een zone voorzien voor personen met een beperking. Bij het bestellen van tickets 

kan gevraagd worden of de supporter hiervan gebruik wilt maken.  

 

▪ Bij de toegangscontrole wordt zoveel mogelijk digitaal gewerkt zodat fysieke contacten 

minimaal zijn. 

 

▪ De organisator kiest voor een ticketsysteem en toegangscontrole die een vlotte 

doorstroming garandeert. 

 

▪ In het kader van de contact-tracing zal de organisator steeds een namenlijst kunnen 

voorleggen van de aanwezige toeschouwers. Bij voorkeur wordt gewerkt met tickets op 

naam. Is dit niet haalbaar dan zal de organisator minimaal  1 naam per bubbel kennen, die 

persoon zal de verantwoordelijkheid dragen van de bubbel waarmee hij/zij  de wedstrijd 

bijwoont. 

 

▪ Inzake contact-tracing moet ook de namenlijst van alle actoren (teams, officials, 

medewerkers, …) kunnen voorgelegd worden. 

 



 
 

 
 

▪ Sponsors of commerciële partners die toegangsbewijzen verdelen aan derden geven 

minstens 24u voor de wedstrijd de namen door van de personen die de wedstrijd zullen 

volgen.  

▪ Bij het werken met compartimenten zal voldoende signalisatie (ledboarding, kleurencode, ...)  
en bewegwijzering voorzien worden om een vlotte doorstroming naar het juiste 
compartiment te garanderen. Het inzetten van voldoende stewards kan hier ondersteuning 
in bieden. 

 

▪ De organisator zorgt dat toeschouwers voor ze naar de wedstrijd  komen geïnformeerd 

worden over de regels geldig in en rond de venue.  Hiervoor kan de organisator gebruik 

maken van digitale kanalen zoals sociale media, mails, online informatie op clubwebsite, 

communicatie bij aankoop ticket. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

6. Optreden van symptomen bij spelers/ coach 

Bij het screening protocol worden de richtlijnen van Sciensano gevolgd: https://covid-
19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing 
 
Wanneer je als club verneemt dat een speler symptomen vertoont van het COVID19-virus, worden 
volgende stappen strikt nageleefd. Dit protocol geldt voor alle werknemers van de club. 
 
→ Vermoeden van besmetting 
● De speler blijft thuis en neemt contact op met de clubarts/huisarts. De speler gaat niet naar de 
zaal of de spoeddienst van een ziekenhuis. De speler geeft aan welke symptomen hij heeft. De 
clubarts/arts zal gerichte vragen stellen zoals: 

o Is de speler in een risicogebied geweest? 
o Heeft de speler contact gehad met iemand bij wie recent een besmetting is vastgesteld? 

● Als de clubarts/huisarts  vermoedt dat de speler Covid-19 heeft, zal hij de speler zelf testen of 
doorverwijzen naar een triagecentrum. In afwachting van het testresultaat blijft de speler in 
quarantaine thuis. De corona-coördinator stelt samen met de speler een lijst op met de gegevens 
van alle personen waarmee hij onlangs in contact kwam . Dit geldt voor alle contacten 2 dagen voor 
de eerste symptomen. 

→ Quarantaine en testing 
● Bij een positieve uitslag: De speler blijft thuis en sluit contact met anderen uit, ook 
niet met familie. 
speler gaat niet naar de zaal noch naar openbare plaatsen en vermijdt zeker contact met kwetsbare 
personen zoals ouderen of mensen met verminderde weerstand. Na 7 dagen quarantaine en na 
goedkeuring van de clubarts- huisarts mag de speler de activiteiten hervatten. 
Het gehele team/staff moeten getest worden. 
 
● Bij negatieve uitslag: De speler gaat in quarantaine. Na min 5 dagen na de eerste test en min 9 
dagen na het uitbreken van de symptomen wordt een tweede test afgelegd. 
Bij een nieuw negatief resultaat en goedkeuring van de clubarts/huisarts mag de speler de 
activiteiten hervatten. Bij een positief resultaat wordt de hierboven vermelde procedure 
toegepast. 
 
→ Communicatie en contact tracing 
● Bij vaststelling van een besmetting verwittigt de corona-coördinator de spelers, staff en 
tegenstanders van de laatste week. 
 
● De corona-coördinator verwittigt de Liga zo snel mogelijk per email. 
 
● De clubarts-huisarts verwittigt de bevoegde instanties zodat de contact tracing kan opstarten. Een 
contactspeurder zal de speler opbellen en vragen naar de lijst met de contactpersonen die de 
corona-coördinator opstelde. Het is belangrijk zo volledig mogelijk te antwoorden op de vragen van 
de contactspeurder. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dankzij de informatie kunnen 
contactpersonen tijdig verwittigd worden en kunnen zij eventuele symptomen goed opvolgen. 
 
Dit gebeurt altijd via het specifieke telefoonnummer 02 214 19 19 of via 8811 in het 
geval van een sms. 

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing
https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing

