
 

 

Corona protocol Scheidsrechters                                  
 

Algemene veiligheid- en hygiëneregels  

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je 

klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen. 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor 

iedereen; 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek 

voetbalvereniging; 

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte; 

Aankomst op het sportpark 

• Meld je in jeugdkamer bij begeleider of gastheer; 

• Kleedkamer zo kort mogelijk betreden en niet meer dan 2 personen tegelijk; 

• Neem gereinigde assistent scheidsrechter vlaggen mee; 

• Schud geen handen. 

o Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen 

zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en 

rondom de dug-out. 

Voor de wedstrijd 

• Uitvoeren van spelerspascontrole 

o Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met 

de warming-up; 

o Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de 

warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun 

voorbereiding beginnen; 

o Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden: 

▪ Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar 

buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden) 

▪ Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het 

veld betreden. 

• Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd 

o De teams betreden gefaseerd het speelveld. 

o Er worden geen handen geschud. 

o Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom 

de middenstip. 

o Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht. 

Tijdens de wedstrijd 

• Het vieren van een doelpunt 

o Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet 

waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te 

wijzen op zijn verantwoordelijkheid. 

o Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De 

verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.  

• Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out 

o Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, 

is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers 

 



 

 

plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting 

van de hoekvlag. 

• Opstootje 

o Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te 

waarborgen tot spelers. 

o Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-

meter regel wordt overtreden. 

• Geen disciplinaire maatregelen bij: 

o Naar de grond uitsnuiten van neus 

o Naar de grond spugen 

o Niet waarborgen van 1,5-meter afstand 

o Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers 

Na de wedstrijd 

• Geen handen schudden (Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht); 

• Neem de assistent scheidrechters vlaggen mee naar jeugdkamer en reinig deze 

voordat je ze in rek terugplaatst. 

 


