
Wedstrijdprotocol voor 6-6 

(Promo reeksen tot en met U15)

SPECIAL COVID



OFFICIALS

Volg de instructies en maatregelen op die gelden in de sportaccommodatie; 
• Kom niet te vroeg naar de sportaccommodatie, maar zorg dat je wel voldoende 
voorbereidingstijd hebt; 

• Waarnemers voor arbitrage nemen geen plaats aan de markeerderstafel: ze nemen plaats op 
de tribune of op een stoel binnen de competitie controleruimte, met inachtneming van de 1,5 
meter afstand tot andere personen; 

• Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten, enzovoorts) en reinig deze na afloop van de 
wedstrijd(dag); 



OFFICIALS
 Kom al omgekleed in de official-kleding naar de sporthal (indien van 

toepassing), zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik 

gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer, de info hieromtrent is terug te 

vinden op de site https://www.volleywest-vlaanderen.be/

 Rubriek SPORTZALEN EN COVID-19



 Bij het gebruik van de kleedkamer is het van belang de 1,5 meter afstand te 

behouden. Indien er met meerdere officials van dezelfde kleedkamer gebruik 

gemaakt wordt, maak dan goede afspraken om de 1,5 meter afstand te 

waarborgen. Bijvoorbeeld door na elkaar gebruik te maken, of kijk of er een 

grotere kleedkamer beschikbaar is; 

 Voorbereidend gesprek met collega-officials (indien van toepassing): Indien de 

kleedkamer niet voldoet om 1,5 meter afstand te houden, overleg dan met de 

club voor een geschiktere locatie; 



OFFICIALS

 De officials controleren de deelnemers die op het wedstrijdblad 
zijn ingeschreven ter plaatse in de zaal. Dit gebeurt aan de 

markeerderstafel door de bevoegde official waarbij de 

deelnemers zich aanbieden aan de verlenging van de 
aanvalslijn. Iedereen draagt hierbij een mondmasker. 



OFFICIALS

Na de toss mogen alle spelers die deelnemen aan de officiële 

opwarming aan het net hun mondmasker afzetten.



 Na het einde van de opwarming zetten de wisselspelers terug hun 

mondmasker op. De scheidsrechters nemen hun mondmasker af bij 

het plaatsnemen op de stoel. 

 De opwarmingsruimte wordt tijdelijk (en tot tegenbericht) uitgebreid 

teneinde de 1.5 meter afstand te kunnen garanderen voor alle 
ploegleden . 



OFFICIALS

 De scheidsrechter noch andere officials zijn verantwoordelijk 

of dienen toe te zien op de naleving van de afgesproken 
Corona-richtlijnen binnen de wedstrijdlocatie. Dit is de taak 
van de organiserende thuisclub.

 Bij het in gebreke blijven na tussenkomst van de 
thuisveratwoordelijke, indien nodig sanctie  Spelvertraging 



Voor de wedstrijd 

 De betaling van de officials gebeurt bij voorkeur digitaal met het 

voorleggen van betalingsbewijs, maar hij heeft zelf de keuze welke 

betalingswijze hij wenst.

− Via bankapplicatie op de smartphone 

− Via overschrijving en voorleggen van betalingsbewijs

− Als dit niet mogelijk is kan een voorgemaakte enveloppe nog 
steeds 



Voor de wedstrijd 

Betalingen aan officials

De keuze van de SR wordt gemaakt bij het invullen van de onkostennota in Volleyadmin.

Er wordt een nieuwe onkostennota geprogrammeerd waar deze keuzes mogelijk zijn.
De onkostennota MOET ten laatste worden ingevuld VIJF DAGEN voor de wedstrijd.

De official dient te allen tijde in het bezit te zijn van de betaling alvorens de wedstrijd aanvangt. 

Betaling via overschrijving op de rekening van de official, en dit ten laatste 4 dagen voor aanvang van de wedstrijd. Hierbij kijkt de official na of hij op de dag van de wedstrijd zijn betaling ontvangen heeft. 



Voor de wedstrijd 

Betalingen aan officials
− Indien bovenstaande niet mogelijk is, dient er ter plaatse cash 

betaald te worden onder de volgende voorwaarden :

− Het verschuldigde bedrag dient per official steeds in een 

enveloppe te zitten, die niet toegeplakt mag zijn;

− De official heeft hierbij de mogelijkheid om het bedrag na te 

kijken zonder de biljetten en/of muntstukken fysiek aan te raken. 



Voor de 

wedstrijd 

De official die al betaald werd en die door omstandigheden zijn 

opdracht niet uitvoert (vb. ziekte, ongeval, onvoorziene 

persoonlijke gebeurtenis, ...), dient zelf onmiddellijk de nodige 
stappen te zetten om de ontvangen betaling onmiddellijk terug 

te storten aan de club. Dit dient ten laatste 5 dagen na de 

wedstrijd uitgevoerd te zijn en ingeval van betwisting dient de 
official het bewijs van terugbetaling te leveren. 



Voor de wedstrijd 

 Bij aankomst in de sportinfrastructuur

− Iedereen draagt een mondmasker bij het betreden van de 

sportinfrastructuur

− De teams volgen de lokale richtlijnen 

− Elk team voorziet eigen ontsmettingsmiddel 

− De scheidsrechter voorziet zich eveneens van eigen ontsmettingsmiddel





Tot aan de start van de wedstrijd 

 45’ voor opslag :

− Controle wedstrijdblad (onmiddellijk na de reservenmatch)

− Aan de wedstrijdtafel

− wedstrijdblad/tablet door de verantwoordelijke van ELK team ingevuld voor 
aanvang van de reservenmatch.  Dit mag in de afzonderlijke ruimte, maar er mogen 
maximum 2 personen in deze ruimte.

Laat de tablet door 1 persoon bedienen (handtekeningen worden persoonlijk geplaatst, zowel door coaches, kapiteins, 

scheidsrechters als markeerders. Evenwel wordt de tablet na elke gebruiker ontsmet vooraleer een ander persoon zijn 
handtekening plaatst).



 45’ tot 17’ voor opslag : opwarming tot 

aan de toss

 De scheidsrechter(-s) controle(-ren)(-ert) alle personen die op het wedstrijdblad zijn ingeschreven ter plaatse in de zaal. 

 Dit gebeurt aan de wedstrijdtafel door de scheidsrechter(-s) waarbij de spelers en teamleden zich aanbieden aan de verlenging van 
de aanvalslijn. 

 Zo kan de controle correct plaatsvinden en wordt er een afstand van 1,5 meter gewaarborgd.

 Op dit moment draagt iedereen een mondmasker 



 17’ tot 14’ voor opslag : shirtwissel, 

netcontrole en toss

 De teams gaan van het speelveld en stoppen de opwarming

 Spelers wisselen van opwarmshirt naar wedstrijdshirt

 De scheidsrechter controleert de antennes en de nethoogte, enkel de SR raakt de meetlat 

aan. Antennes en net worden op vraag van de SR door iemand van de thuisploeg correct 
gehangen na controle



 17’ tot 14’ voor opslag : shirtwissel, 

netcontrole en toss

 Toss 

− Scheidsrechters stellen zich op aan de paal.

− Beide kapiteins plaatsen zich in het verlengde van de 3m-lijn en de SR voert de toss uit en informeert zowel de kapiteins als de
markeerder van het resultaat. 

− Markeerder vult resultaat in, en de kapiteins en de coaches. tekenen het wedstrijdblad op de daarvoor voorziene plaatsen.

− De tablet wordt telkens ontsmet bij een andere gebruiker.



 12’ voor opslag

 Opstellingsbriefje wordt bezorgd aan de 

scheidsrechter



 3’ voor opslag : opstellen voor de 

wedstrijd

 Spelers gaan naar de spelersbank en, coach geeft uitleg.

 Spelers stellen zich op aan de achterlijn, met de kapiteins aan de zijde van de SR-stoel.

 Scheidsrechters stellen zich op voor de markeerderstafel

 (1e kant  A, 2
e

kant B).

 Spelers stappen naar de 3m-lijn en wensen de tegenstander op afstand succes.



 3’ voor opslag : opstellen voor de 

wedstrijd

 Spelers verlaten het veld via de zijlijn aan de kant van de spelersbank

 1e SR begeeft zich naar de SR stoel, 2
e

neemt zijn plaats in aan de paal kant markeerderstafel

 Basisspelers begeven zich op het veld op de juiste positie vanaf de achterlijn, wisselspelers gaan 

naar de opwarmingszone waar ze 1,5 m afstand houden en zetten hun mondmasker op



 1’ voor de wedstrijd: laatste controle

 De scheidsrechter controleert de 

startopstelling, laat de libero al dan niet 

plaatsnemen en fluit de wedstrijd op 

gang



 Wisselen van speelhelft tussen de sets

 Spelers gaan tot de achterlijn en wachten op het signaal van de 1e scheidsrechter om van kant te wisselen. De sporttassen worden

meegenomen bij het wisselen van kant (controleer dit, en wees proactief).

 Spelers ploeg A (ploeg links van de markeerderstafel tov positie markeerder), alsook andere (reserve-)spelers en staff ploeg A, 

passeren tussen de paal en de markeerderstafel

− Indien onvoldoende ruimte passeren zij onder het net naast de paal



 Wisselen van speelhelft tussen de sets

 Spelers ploeg B (ploeg rechts van de markeerderstafel tov positie 

markeerder), passeren achter de scheidsrechterstoel

 De andere (reserve-)spelers en staff ploeg B nemen dezelfde route

− Indien onvoldoende ruimte of te dicht bij de supporters passeren zij 

onder het net vlakbij de SR-stoel



 Wisselen van speelhelft tussen de sets

 Na elke set ontsmet een verantwoordelijke van het team de spelersbank alvorens daar wordt plaats genomen.

 Bij het wisselen begeeft de 2
e

scheidsrechter zich naar het midden van het terrein, zodat beide ploegen kunnen wisselen zoals 

voorgeschreven,

zo blijft de 1,5 m afstand gehandhaafd.

 Indien slechts 1 SR, na het wisselen van de ploegen, scheidsrechter zet zijn mondmasker op, en begeeft zich naar de 

markeerderstafel ter controle van de ingevulde opstelling op de tablet.



 Einde van de wedstrijd : felicitaties en 

afsluiting wedstrijdblad

 Spelers lijnen zich op aan de 3m lijn (kapiteins aan de kant van de 

scheidsrechtersstoel) en geven applaus aan elkaar

 Scheidsrechters positioneren zich aan beide zijden van de stoel

 Iedereen tekent ter goedkeuring het wedstrijdblad op de daartoe voorziene 

plaatsen (ontsmetten bij nieuwe gebruiker).



 Algemene richtlijnen

 Na elke set wordt de gebruikte bal ontsmet.

 Handgel ter beschikking aan de wedstrijdtafel en beide spelersbanken 

voor spelers die tussen de sets gebruik willen maken van 

desinfecterend middel om de handen te ontsmetten.

 De thuisploeg zorgt ervoor dat het scorebord bediend wordt.



 Algemene richtlijnen

 Er worden geen wisselbordjes gebruikt.

 Personen aan de markeerderstafel dragen steeds een 

mondmasker (voor – tijdens – na).

 Elke begeleider van een team draagt steeds een mondmasker 

tijdens de wedstrijd (ook de coach). 



U kan terecht met al uw vragen bij de provinciale 

scheidsrechterscommissie via mail


