
Corona protocol Wedstrijdfunctionarissen  

Inleiding  

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ 
gegaan, deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer is het aantal 
bewezen besmettingen weer opgelopen. Met de aanpassingen van 10 augustus streeft het kabinet 
ernaar de toename van besmettingen te beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen niet nodig 
zijn.  

Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal, dan wel per gemeente, 
extra maatregelen worden genomen en beperkingen worden opgelegd.  

Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus geldende regels en zal, indien deze in de komende tijd 
veranderen, op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een 
advies voor het handelen op en binnen sportaccommodaties en voor het sporten zelf op welke plek 
dan ook.  

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de 
noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende 
noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen zijn altijd leidend. Het verdient aanbeveling kennis 
te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de 
betreffende veiligheidsregio te vinden is, klik hier voor een voorbeeld.  

Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.  

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol ten tijden van 
corona. Ook is er een handreiking beschikbaar over crowdmanagement met praktische tips. Heb je 
een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de 
supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)  

Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de 
meest actuele versie van het sportprotocol.  

Onderstaand kort de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de richtlijnen over 
veiligheid en hygiëne.  

Kaders Rijksoverheid per 10 augustus 2020  

1. Algemene uitgangspunten  

• blijf thuis bij klachten en laat je testen;  
• pas hygiëne toe;  
• houd 1,5 meter afstand;  

 

2. Competitie en wedstrijden 
• Vervoer naar en terug van een competitiewedstrijd mag met het team in één auto, 

mondkapjes zijn hierin niet verplicht maar worden wel aangeraden; 



• Ventilatie in de auto kan het beste worden geregeld via airco op de stand dat frisse lucht van 
buitenaf word aangevoerd; 

• Douchegelegenheden zijn niet altijd beschikbaar, informeer van tevoren wat de 
mogelijkheden zijn; 

• Neem zelf voldoende drinken mee; 
• Geef geen handen, geen high fives en moedig teamgenoten niet luidruchtig aan; 
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar bij 18 jaar en ouder; 
• Kinderen van 12 en jonger mogen wel binnen 1,5 meter komen; 
• Ontsmet voor en na iedere wedstrijd de handen; 
• Drink alleen uit eigen bidon en gebruik alleen eigen materiaal 

 
3. Wedstrijdfunctionarissen 
• Vervoer naar en terug van een competitiewedstrijd mag met je collega in één auto, 

mondkapjes zijn hierin niet verplicht maar worden wel aangeraden; 
• Kom in je scheidsrechters/referee tenue naar de wedstrijd toe; 
• Bij aankomst bij de sporthal volg je de aangegeven route naar binnen; 
• Meld je bij de contact persoon van de vereniging; 
• Je maakt zelf de keuze of je de eventueel aangeboden consumptie gebruikt; 
• Neem voor de zekerheid zelf desinfectie middel mee; 
• Zorg voor eigen drinken; 

 
Voorafgaand, tijdens en na de wedstrijd 

• Laat de teams het team opstellingsformulier met eigen schrijfgerei invullen; 
• Vul als referee zelf het wedstrijdformulier in met eigen pen; 
• De scheidsrechter vult zelf het telblad in; 
• Voorafgaand aan de toss worden geen handen geschud; 
• De toss geschiedt op 1.5 meter afstand van de spelers; 
• De scheidsrechters blijft gedurende de hele competitiewedstrijd op de zelfde baan zitten; 
• De shuttles worden voor de wedstrijd door de spelers van de thuisvereniging allemaal 

tegelijk uit de koker gehaald; 
• Na afloop van de partij worden geen handen geschud; 
• Het telblad wordt neergelegd op de tafel bij de referee; 
• De referee vult het wedstrijdformulier in; 

 
Waar moeten de verenigingen rekening mee houden 

• geef van te voren aan bij Badminton Nederland wie de wedstrijdfunctionarissen ontvangt 
(naam en telefoonnummer);  

• zorg dat de referee tafel heeft waarmee de 1,5 meter wordt gewaarborgd. Ook voor de 
scheidsrechters die tijdens de pauze naast de referee gaan zitten. Deze  moeten ook op 1,5 
meter zitten; 

• zorg dat de kledingmandjes op 1,5 meter van de scheidsrechterstoel staan; 
• mandjes blijven staan, spullen worden er bij iedere wissel uit gehaald; 
• zorg dat er minimaal 12 shuttles getest zijn voorafgaand aan elke partij; 

 
Tot slot 
Bij klachten meld je je af voor de wedstrijd, ook bij de contactpersoon van de vereniging.  



In alle gevallen geldt dat je je gezonde verstand gebruikt  


