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Alle honkbal- en softbalverenigingen, gemeenten en overige uitvoerende partijen
Bondsbureau van de KNBSB
15 juli 2020
Sportspecifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport op generiek protocol
‘Verantwoord sporten’ – UPDATE van 15 juli 2020

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU.
DE KOMENDE DAGEN/WEKEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN.
De wijzigingen in dit document zijn in rood weergegeven!
INLEIDING
Woensdagavond 24 juni 2020 heeft de overheid de coronamaatregelen voor de sport verder versoepeld. De
KNBSB is heel blij met deze versoepelingen, want dat betekent dat we vanaf 1 juli weer wedstrijden mogen spelen
en de competities kunnen starten. Daarnaast mogen met ingang van 1 juli ook de sportkantines weer open. De
regel van 1,5 meter afstand van elkaar houden geldt nog steeds, alleen niet meer tijdens het sporten.
Om de versoepelde maatregelen binnen uw vereniging te kunnen invoeren, is het eerder gepubliceerde
sportprotocol verder doorontwikkeld. Dat sportprotocol bestaat uit twee delen:
1. Generiek protocol Verantwoord sporten
2. Specifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport -> zie hieronder!
Het generieke deel is opgesteld door de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, met medewerking
van diverse sportbonden waaronder de KNBSB. Als aanvulling op dat generieke deel heeft de KNBSB enkele
specifieke punten voor de honkbal- en softbalsport opgesteld.
LEESWIJZER
Indien in dit document wordt gesproken over ‘Topcompetities’, dan worden de volgende competities bedoeld:
• Honkbal Hoofdklasse en Honkbal Overgangsklasse
• Fastpitch Softbal Dames Golden League en Fastpitch Softbal Dames Silver League
SPECIFIEKE AANVULLINGEN VOOR HONKBAL- EN SOFTBALSPORT
In dit document vindt u de specifieke aanvullingen voor de honkbal- en softbalsport. Eerder hebben we dit
document geschreven om trainingen en oefenpotjes binnen de vereniging mogelijk te maken. In deze nieuwe
versie vindt u aanvullingen om ook het spelen van wedstrijden (= oefen- of competitiewedstrijden) weer mogelijk
te maken.
Hieronder vindt u per groep de specifieke aanvullingen op het generieke sportprotocol.
Voor bestuursleden:
• Stel een eigen protocol (voor trainen en wedstrijden) voor de vereniging op, zodat duidelijk is dat over
zaken in de lokale omgeving is nagedacht. Speciaal voor verenigingen is ook een ‘checklist heropenen
sportkantines’ ontwikkeld om de juiste stappen te kunnen zetten.
• Zorg ervoor dat teams/officials bij aankomst op de sportaccommodatie voor een wedstrijd door de
coronacoördinator worden opgevangen en over het op de vereniging geldende protocol en de routing
worden geïnformeerd.
• Zorg ervoor dat teams/officials zich kunnen omkleden in kleedkamers waarbij 1,5 meter afstand van
elkaar kan worden aangehouden. Stel eventueel meerdere kleedkamers beschikbaar of zorg voor roulatie
van omkleedmomenten. Zorg ook dat zij gebruik kunnen maken van douchgelegenheid.

• In de dug-out geldt voor, tijdens en na afloop van een wedstrijd het volgende:
o Alleen stafleden die strikt noodzakelijk in de dug-out/op het speelveld aanwezig dienen te zijn,
mogen met 1,5 meter afstand in de dug-out plaatsnemen. Alle overige stafleden dienen buiten de
afrastering van het veld (tribune) plaats te nemen.
o Bij Jeugdwedstrijden moeten volwassenen en sporters 1,5 meter afstand van elkaar houden.
o Bij Seniorenwedstrijden moeten alle aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar houden.
o Een batboy/-girl is niet toegestaan.
o Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, moeten wisselspelers buiten de
afrastering van het veld (tribune) plaatsnemen. (Let op: Deze afwijking van de spelregels geldt in
2020 vanwege buitengewone omstandigheden.)
• Zorg voor de aanwezigheid van voldoende desinfectiemiddelen in de dug-out, zodat sporters/stafleden/
officials regelmatig hun handen kunnen desinfecteren.
• Officials:
o Scheidsrechters:
▪ Het reguliere aantal scheidsrechters mag een wedstrijd leiden.
▪ De veldscheidsrechter(s) moet in het veld zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van de
sporters aanhouden.
▪ Een scheidsrechter mag op eigen initiatief een mondkapje (of ander beschermingsmiddel)
dragen.
o Scorers:
▪ Voor Seniorenwedstrijden in Topcompetities (uitsluitend Honkbal Hoofdklasse en
Fastpitch Softbal Dames Golden League): Het reguliere aantal bondsscorers (2) mag een
wedstrijd scoren. Beide scorers hebben zitting in de scorerruimte waarbij ze 1,5 meter
afstand in acht moeten kunnen nemen. Andere personen die normaal gesproken ook in
de scorerruimte zitting hebben (bijvoorbeeld een omroeper en/of bediener van het
scorebord), zijn alleen toegestaan indien iedereen in de ruimte 1,5 meter afstand van
elkaar kan houden. Laat de ruimte dit niet toe, dan dienen deze andere personen op een
andere positie plaats te nemen.
▪ Voor Jeugdwedstrijden, Honkbal Academy-wedstrijden en Seniorenwedstrijden: Een
verenigingsscorer in de dug-out is niet toegestaan. Hij moet buiten de afrastering van het
speelveld (tribune) plaatsnemen.
• Zorg voor een ruimte waar de (bonds)official(s) na afloop van de wedstrijd het afhandelen van de
wedstrijd (zoals invullen DWF, strafformulier, protestformulier) kunnen regelen en waarbij 1,5 meter
afstand van elkaar kan worden gehouden.
• Het is belangrijk om sporters bewust te maken van hun verantwoordelijkheid, zowel voor zichzelf als voor
anderen. Spreek daarom af als iemand die getraind of gespeeld heeft en klachten krijgt die bij het
coronavirus horen dat diegene thuisblijft en zich zo snel mogelijk laat testen. Bij een positieve test treedt
het protocol van de GGD in werking waarbij bron- en contactonderzoek wordt gedaan. Zorg dat u als club
de communicatielijnen vooraf met de trainers afstemt (wie informeert wie en wanneer). Indien gewenst
is de KNBSB altijd beschikbaar om mee te denken. U kunt hiervoor contact opnemen met uw
Accountmanager.
• Als bij een speler of staflid het coronavirus is vastgesteld, meld dit (met inachtneming van de privacy van
de betrokkene) zo snel mogelijk binnen het eigen team maar ook richting de eerstkomende
tegenstander(s) en de betrokken official(s). Vervolgens kan iedereen zijn eigen afweging maken om
wel/niet aan een training/wedstrijd deel te nemen.

Voor trainers/coaches:
• Gebruik geen oefeningen waarbij sporters en trainers/coaches binnen 1,5 meter van elkaar komen.
• Als sporters tijdens de training/wedstrijd materialen in roulatie gebruiken (bijvoorbeeld een knuppel,
helm, et cetera), zorg er dan voor dat bij elk roulatiemoment het materiaal wordt gedesinfecteerd.
• Desinfecteer direct na de training/wedstrijd de gebruikte ballen.
• Desinfecteer direct na de training/wedstrijd alle gebruikte materialen, zoals ballen, knuppels,
ballentonnen, pionnen, mobiele schermen, slagkooi, et cetera.
• Neem het van toepassing zijnde protocol voor wedstrijden door met de sporters/stafleden van het team.
• Tijdens een wedstrijd geldt voor de dugout-bezetting het volgende:
o Alleen stafleden die strikt noodzakelijk in de dugout/op het speelveld aanwezig dienen te zijn,
mogen met 1,5 meter afstand in de dugout plaatsnemen. Alle overige stafleden dienen buiten de
afrastering van het veld (tribune) plaats te nemen.
o Bij Jeugdwedstrijden dienen volwassenen en sporters 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
o Bij Seniorenwedstrijden dienen alle aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
o Een batboy/-girl is niet toegestaan.
o Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, moeten wisselspelers buiten de
afrastering van het veld (tribune) plaatsnemen. (Let op: Deze afwijking van de spelregels geldt in
2020 vanwege buitengewone omstandigheden.)
• Houd bij de plate-conference de landelijke richtlijnen aan zoals geen handen schudden en 1,5 meter
afstand van elkaar houden.
• Beperk bezoeken aan de werpheuvel en beperk gegroepeerd overleg met en tussen sporters. Houd 1,5
meter afstand van elkaar aan.
• Houd bij het doorgeven van wissels aan de (plaat)scheidsrechter 1,5 meter afstand van elkaar aan.
• Houd bij een protestactie bij een (plaat)scheidsrechter 1,5 meter afstand van elkaar aan.
• Zorg ervoor dat de plaatscheidsrechter zelf de wedstrijdballen in de dug-out kan pakken en daarbij 1,5
meter afstand kan aanhouden.
• Zorg ervoor dat slagmensen hun gebruikte beschermings-/hulpmiddelen bij zich houden of zelf in de dugout terugleggen. De gebruikte knuppel mag door een andere sporter worden opgeruimd, maar de
knuppel moet daarna wel worden gedesinfecteerd en de ‘opruimer’ dient zijn handen te desinfecteren.
Voor sporters:
• Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal zoals handschoen, knuppel, catcher-uitrusting, helm,
handdoek om materiaal te drogen, et cetera.
• Zorg dat je eigen materiaal van een duidelijk merkteken is voorzien.
• Bij gebruik tijdens een training/wedstrijd van materiaal van de vereniging: Zorg er dan voor dat je tijdens
die training/wedstrijd als enige dat materiaal gebruikt. Of desinfecteer het materiaal bij elk
roulatiemoment.
• Direct na afloop van de training/wedstrijd maak je het door jou gebruikte materiaal schoon door het te
desinfecteren.
• Sla, voor zover mogelijk, met slaghandschoenen.
• Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen.
• Pak bij inningwissels zelf je eigen materialen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een collega-sporter
alvast je handschoen/pet mee het veld opneemt.
• Vermijd ‘social talks’ in het veld (bijvoorbeeld bij het honk tussen een honkloper en honkman).

Voor (bonds en verenigings)officials:
• Je bent als official niet verantwoordelijk voor het handhaven van de geldende protocollen en
coronamaatregelen. Uiteraard mag je iemand wel ergens op aanspreken. Alle betrokkenen op en rond
het speelveld moeten met elkaar zorgen dat de protocollen en coronamaatregelen worden opgevolgd.
• Behoor je tot een risicogroep, dan dien je zelf je risico te analyseren of je je op de sportaccommodatie in
groepen en op het speelveld wilt begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, bedrijfsarts of behandelend
arts.
• Scheidsrechters:
o Het reguliere aantal scheidsrechters mag een wedstrijd leiden.
o De veldscheidsrechter(s) moet(en) in het veld zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van de
sporters aanhouden.
o Een scheidsrechter mag op eigen initiatief een mondkapje (of ander beschermingsmiddel) dragen.
• Scorers:
o Voor Seniorenwedstrijden in Topcompetities (uitsluitend Honkbal Hoofdklasse en Fastpitch
Softbal Dames Golden League): Het reguliere aantal bondsscorers (2) mag een wedstrijd scoren.
Beide scorers hebben zitting in de scorerruimte waarbij ze 1,5 meter afstand in acht moeten
kunnen nemen. Andere personen die normaal gesproken ook in de scorerruimte zitting hebben
(bijvoorbeeld een omroeper en/of bediener van het scorebord), zijn alleen toegestaan indien
iedereen in de ruimte 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Laat de ruimte dit niet toe, dan
dienen deze andere personen op een andere positie plaats te nemen.
o Een bondsscorer mag op eigen initiatief een mondkapje (of ander beschermingsmiddel) dragen.
o Voor Jeugdwedstrijden, Honkbal Academy-wedstrijden en Seniorenwedstrijden: Een
verenigingsscorer in de dug-out is niet toegestaan. Hij moet buiten de afrastering van het
speelveld (tribune) plaatsnemen.
• Kom niet onnodig ver voor aanvang van jouw wedstrijd naar de accommodatie. Houd maximaal één uur
voor het aanvangstijdstip aan.
• Bij aankomst op de sportaccommodatie voor een wedstrijd word je door de coronacoördinator van de
thuisspelende vereniging opgevangen en over het op de vereniging geldende protocol en de routing
geïnformeerd. Houd je aan dit protocol en de routing, ook in de kantine.
• Houd bij het omkleden en douchen in de kleedkamer 1,5 meter afstand van elkaar aan. Bij meerdere
officials: Vraag eventueel naar meerdere kleedkamers of zorg voor roulatie van omkleedmomenten.
• Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal/uitrusting. Bondsscorers mogen hun KNBSB-laptop
niet delen met eigen invoerders van de vereniging.
• Bij gebruik tijdens een wedstrijd van materiaal van de vereniging: Zorg er dan voor dat je tijdens die
wedstrijd als enige dat materiaal gebruikt. Of desinfecteer het materiaal bij elk roulatiemoment.
• Direct na afloop van de wedstrijd maak je het door jou gebruikte materiaal schoon door het te
desinfecteren.
• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. Vul je bidon tussen de innings door zelf bij.
• Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen.
• Houd bij de plate-conference de landelijke richtlijnen aan zoals geen handen schudden en 1,5 meter
afstand van elkaar houden.
• Pak als plaatscheidsrechter zelf de wedstrijdballen in de dug-out en houd daarbij 1,5 meter afstand van
elkaar aan. Een batboy/-girl is niet toegestaan.
• Houd bij contact met sporters en/of stafleden voor, tijdens en na afloop van een wedstrijd 1,5 meter
afstand van elkaar aan. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij het doorgeven van wissels of bij een protestactie
door een coach/manager.
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Contact met sporter in slagperk en met veldspelers: Vermijd ‘social talks’ in het veld (bijvoorbeeld bij het
honk tussen een honkloper, honkman en scheidsrechter). Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar aan.
Contact met achtervanger: Houd zoveel ruimte aan als praktisch mogelijk is tussen jouw positie en de
achtervanger. Raak de achtervanger niet aan (bijvoorbeeld 'leunen').
Zoek tijdens een wedstrijd collega-scheidsrechters alleen op voor overleg indien dit strikt noodzakelijk is.
Houd daarbij 1,5 meter afstand van elkaar aan.
Beperk de bezoeken aan de werpheuvel en het gegroepeerd overleg met en tussen sporters conform de
in de spelregels vastgelegde aantallen.
Afhandelen wedstrijd (bijvoorbeeld invullen DWF, strafformulier, protestformulier): De thuisspelende
vereniging dient voor een ruimte zorg te dragen waar de scheidsrechter(s)/bondsscorer(s) na afloop van
de wedstrijd de afhandeling van de wedstrijd (invullen DWF, strafformulier, protestformulier) kunnen
regelen en waarbij 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gehouden.
Houd een voor- en/of nabespreking met een beoordelaar/scheidsrechterscoach op een plek waarbij 1,5
meter afstand van elkaar kan worden aangehouden.
Beperk je aanwezigheid op de accommodatie na afloop van de wedstrijd. Blijf niet 'lang hangen'.

Voor ouders/verzorgers:
• Zorg ervoor dat persoonlijke spullen en eigen materiaal van je kind van een duidelijk merkteken zijn
voorzien.

