
RICHTLIJNEN IN VERBAND MET DE VLAAMSE COMPETITIE 2020/2021 
 

De zaalvoetbalcompetitie is ondertussen gestart.  Bij deze herhalen wij nog eens de richtlijnen In elk geval 

moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, van de provinciale en lokale overheden en van de sporthallen 

gerespecteerd worden.  Volgens ons kan er in iedere sporthal gespeeld worden, maar moet men zich wel aan de regels 

houden van de sporthal waar u gaat spelen.  Elke club informeert zich ook best over de geldende maatregelen.  Het 

mondmasker is voor iedereen verplicht vanaf het betreden van de sporthal tot aan de kleedkamer.   

 

Na het overwegen van verschillende mogelijkheden en omwille van de huidige situatie aangaande covid-19, beslist het 

Dagelijks Bestuur dat een wedstrijd mag uitgesteld worden om de volgende redenen : 

- Wanneer het spelen in de sportzaal verboden is of het sportcomplex gesloten is . 

- Wanneer de kleedkamers en douches niet beschikbaar zijn en gesloten blijven door beslissing van de zaal of van de 

gemeente en dit voor sanitaire maatregelen. 

Als u als thuisploeg toch niet zou mogen aantreden in de sporthal, gelieve dan 4 dagen voor aanvang van jullie 

wedstrijd de competitieverantwoordelijk via mail hendrik.degryse@skynet.be op de hoogte te brengen, met het bewijs 

van onbeschikbaarheid van de zaal, zodat we alle nodige formaliteiten nog in orde kunnen brengen. 

 

Deze richtlijnen gelden voor sportende tieners en volwassenen die, tijdens de periode waarin social distancing van 

kracht blijft, deelnemen aan een georganiseerde sportactiviteit. 

 

ALGEMENE REGELS :  

 Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden, behalve tijdens het sporten.  

 Probeer je gezicht niet aan te raken.  

 Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, 

hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts. • Sport 

ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van 

de arts.  

 Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal 

dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een 

hartontsteking.  

 Houd er rekening mee dat lokale overheden strengere restricties kunnen opleggen. 

 

Dan de wedstrijd zelf : 

De thuisploeg vult het wedstrijdblad in en brengt dit naar de bezoekende ploeg, die dan ook het wedstrijdblad invult.  

De afgevaardigde van de thuisploeg brengt dan zijn licentielijst en identiteitskaarten naar het lokaal van de 

scheidsrechter.  De afgevaardigde of kapitein van de bezoekende ploeg brengt het wedstrijdblad samen met de 

licentielijst en identiteitskaarten naar het lokaal van de scheidsrechter.  Opgelet de scheidsrechter moet het 

wedstrijdblad 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd ontvangen.  De scheidsrechter zal dan de controle doen van 

het wedstrijdblad.  Er wordt voor het ogenblik geen spelerscontrole uitgevoerd aan het lokaal van de scheidsrechter. 

Na de wedstrijd gaan de terreinafgevaardigde van de thuisploeg en de afgevaardigde (of kapitein) van de bezoekende 

ploeg het wedstrijdblad aftekenen in het lokaal van de scheidsrechter. 

Personen die de kleedkamer van de scheidsrechter binnen komen, moeten ten allen tijde een mondmasker dragen.  Ook 

de scheidsrechter moet in dit geval een mondmasker dragen. 

 

Gelieve ervoor te zorgen dat tijdens de wedstrijd de spelers en/of afgevaardigden die op de bank zitten zo veel mogelijk 

afstand houden van elkaar. 

De thuisploeg is verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van de wedstrijd. 

Gezien de maatregelen betreffende het covid-19 virus zorgen niet alleen de ploegen maar ook de scheidsrechter zelf 

voor hun verfrissing. 

 

Bijkomende regels : 

 Het is aan te raden dat elke club zijn eigen schrijfgerief gebruikt. 

 De kapiteins van beide ploegen moeten het wedstrijdblad tekenen, voordat het wedstrijdblad aan de 

scheidsrechter wordt afgegeven. 

 De ploegen wisselen niet meer van bank.  Gelieve na de wedstrijd de banken te ontsmetten. 

 De scheidsrechter zal geen toss meer doen.  De thuisploeg start de 1
ste

 helft op de speelhelft waar de ploeg 

zich heeft opgewarmd.  Na de rust wisselen de clubs van speelhelft en start de bezoekende ploeg. 

 We willen nog eens opmerken dat alleen de terreinafgevaardigde van beide ploegen of de kapitein van de 

bezoekende ploeg in de kleedkamer van de scheidsrechter mag aanwezig zijn.  Beiden moeten wel steeds 

een mondmasker dragen. 

 

Het Dagelijks Bestuur V.Z.V.B. 

mailto:hendrik.degryse@skynet.be

