
WEDSTRIJDPROTOCOL  VOLLEYBALLWEDSTRIJDEN FROS - KSAH 

ALGEMENE RICHTLIJNEN  

° Draag in de openbare delen van de sporthal (inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat, 

…) steeds een mondmasker. 

° Alleen tijdens de wedstrijd (inclusief opwarming) is een mondmasker niet verplicht voor de spelers.  

° De coach naast de lijn en de supporters dragen wel steeds een mondmasker.  Ook de wisselspelers 

moeten een mondmasker dragen 

° Indien de scheidsrechter met een klassiek fluitje fluit, hoeft hij ook geen mondmasker op te zetten 

tijdens de wedstrijd. Hij mag indien gewenst met een elektronische handfluit de wedstrijd leiden zodat 

hij een mondmasker kan opzetten. 

  

CORONACOÖRDINATOR  

De thuisploeg stelt een coronacoördinator aan. Dit is de coach van de ploeg of indien geen coach 

aanwezig de kapitein. De richtlijnen van deze persoon moeten ten alle tijden opgevolgd worden zonder 

tegenspraak. 

De coronacoördinator:  

• is op de hoogte van de afspraken met de uitbater van de accommodatie en de richtlijnen.  

• ziet er op toe dat de richtlijnen zowel door zijn ploeg als door de bezoekers gevolgd worden.  

• fungeert als aanspreekpunt voor zijn ploeg en de bezoekende ploeg.  

• is verantwoordelijk voor het veilig klaarzetten en opruimen van het materiaal. 

 

RICHTLIJNEN VÓÓR DE WEDSTRIJD OP WEG NAAR DE ZAAL 

 - Doe je sportkledij indien mogelijk al thuis aan om drukte in de kleedkamer te vermijden. 

- Kijk bij aankomst in de zaal of er specifieke plaatselijke maatregelen worden opgelegd.  

- Was je handen en onderarmen bij het betreden van de accommodatie. 

 - Wacht op het teken van de thuisploeg of zaalverantwoordelijke om de zaal te betreden. 

 - De thuisploeg zorgt voor het opstellen van het terrein en zorgt er ook voor dat het gedeelde materiaal 

ontsmet wordt.  

- Zorg ook als bezoekende ploeg voor voldoende ontsmettingsmiddel. In iedere sporthal is het anders, 

dus wees voorbereid als er iets niet voorradig is, zodat je veilig kan sporten  

 



ADMINISTRATIE  

- De ploegen vullen om de beurt het wedstrijdblad in met hun eigen balpen en houden de nodige 

afstand.  

- De scheidsrechter controleert het wedstrijdblad bij voorkeur alleen aan tafel en houdt de nodige 

afstand.  

- De scheidsrechters doet de identiteitscontrole en de controle van de shirtnummers van op afstand 

tijdens de opwarming van de ploegen  

 

NETCONTROLE EN TOSS  

- 16 minuten voor het begin van de wedstrijd zal de scheidsrechter door middel van een fluitsignaal 

iedereen verplichten het speelveld te verlaten om zo in alle rust en veiligheid de nethoogte te 

controleren.  

- Dan begeeft de scheidsrechter zich naar het midden van het terrein om de toss uit te voeren. Beide 

kapiteins bewaren de nodige afstand van elkaar en van de SR. De begroeting en de toss verlopen zonder 

fysiek contact. Na de toss volgt de normale opwarming aan het net 

 

BEGROETING  

De begroeting van de ploegen wordt in een totaal nieuw jasje gegoten:  

- De SR begeeft zich naar de paal aan de SR stoel. Vandaar vraagt hij alle spelers van beide ploegen zich 

op te stellen op de achterlijn. Op zijn signaal komen alle spelers tot aan de 3-meterlijn en zullen van 

daaruit de tegenstrever van op afstand een sportieve wedstrijd toewensen. Iedereen verlaat terug het 

speelveld, de scheidsrechter beklimt de SR-stoel en laat de basisspelers die de wedstrijd zullen aanvatten 

plaatsnemen op de achterlijn. De eerste set kan van start gaan.  

 

RICHTLIJNEN TIJDENS DE WEDSTRIJD  

- Vermijd overdreven luidkeels roepen en zingen. Vanuit virologisch oogpunt verhoogt dit immers het 

verspreidingsrisico van het COVID-19 virus.  

- Volg steeds de richtlijnen van de coronacoördinator. 

 

TUSSEN DE SETS 

 - Na het beëindigen van de set stellen de spelers zich op op de achterlijn. Op teken van de 

scheidsrechter wisselen beide ploegen van kant zoals vroeger nl. de ploeg links van de scheidsrechter 

(vanuit het oogpunt van de SR) verplaatst zich achter de SR-stoel naar de andere zijde, de andere ploeg 

passeert achter de tegenoverliggende paal. Wat nieuw is bij het wisselen van kant is dat nu ook de coach 



en reservespelers van de ploeg aan de linkerkant van de scheidsrechter zich naar de andere zijde begeeft 

door onder het net door te lopen en zo voldoende afstand te houden van hun tegenstrevers.  

- De reservebanken blijven bij de ploeg en worden dus mee verhuisd bij de kampwissel. Een invaller 

ontsmet voorafgaand zijn handen en verzet de bank dan.  

 

RICHTLIJNEN BIJ HET EINDE EN NA DE WEDSTRIJD FELICITATIES EN AFSLUITING WEDSTRIJDBLAD  

- De spelers, reservespelers en coach stellen zich op op de 3-m lijn. De scheidsrechter stelt zich op voor 

de SR-stoel en geeft de ploegen teken om elkaar en de scheidsrechter door middel van een applaus te 

bedanken voor de sportieve wedstrijd.  

- De kapiteins wordt gevraagd om met het behoud van de nodige afstand en met de eigen balpen het 

wedstrijdblad te ondertekenen. 

 

VERLATEN VAN DE ZAAL  

- Iedereen ruimt zijn eigen afval op.  

- De thuisploeg ontsmet het gemeenschappelijk materiaal.  

- Was je handen en onderarmen.  


