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Aanpassingen COVI-19/Corona maatregelen
Honkbal en softbalseizoen gaat door, maar zonder
publiek
De overheid heeft maandagavond 28 september 2020 nieuwe corona-maatregelen aangekondigd,
onder andere met betrekking tot de sport. Het goede nieuws is: we kunnen doorgaan met honkballen
en softballen! Weliswaar met enkele aanpassingen, maar we kunnen ons seizoen ‘gewoon’ afmaken.
Uit de persconferentie van de Rijksoverheid blijkt dat er vanaf dinsdag 29 september aanvullende
maatregelen gelden om het coronavirus te bestrijden. De maatregelen gelden voor ten minste drie
weken. Er kan “gewoon” worden gehonkbald en gesoftbald. Trainingen en wedstrijden kunnen
doorgaan, maar met enkele aanpassingen.
Vanaf 29 september 18.00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten.
Vanaf 29 september 18.00 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht. Vanuit de bond, in
samenwerking met NOC-NSF is er een protocol opgesteld om de competitie weer te herstarten
en het virus buiten te houden.
⚾ Geen reisbeperkingen naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
Gelukkig zijn er geen reisbeperkingen naar grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
afgekondigd. Voor de persconferentie gingen nog verhalen rond dat er reisbeperkingen zouden
worden opgelegd. Gelukkig blijkt dat dus niet correct te zijn. Voor sportwedstrijden kan nog steeds
naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden gereisd.
⚾ Sportbeoefening uitgezonderd voor maximumaantallen
Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat er voor activiteiten buiten een maximumaantal
van 40 mensen geldt. Sportbeoefening is daarvoor uitgezonderd. Dat geldt onder de huidige
voorwaarden dus voor spelers/coaches, scheidsrechters en overige officials (bijvoorbeeld
teamscorers). Na afloop van een training of wedstrijd geldt het maximumaantal wel. Het is dus de
bedoeling dat u na afloop van de training/wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk
verlaat. Tevens werd er gesproken over een maximale gezelschapsgrootte van 4 personen. Ook
daarvoor is sportbeoefening uitgezonderd. Er mag gezamenlijk worden getraind en er mogen
wedstrijden worden gespeeld. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen
voor sporters vanaf 13 jaar wel. Deze regel geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.
⚾ Sportkantine dicht
De maatregel om sportkantine te sluiten is genomen om de sportbeoefening door te laten gaan,
maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen.
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⚾ Publiek niet toegestaan
In de komende drie weken is publiek niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
⚾ Kinderen naar training of wedstrijd brengen
Voor ouders die hun kinderen (tot en met 17 jaar) naar trainingen of wedstrijden brengen, gelden
vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur ook aangescherpte regels. Bij een training en een
thuiswedstrijd wordt een ouder gezien als toeschouwer. De ouder mag dan niet blijven kijken.
LET OP 1: Een uitzondering hierop geldt voor de ouder die een kind van ver weg,
met de auto, naar de accommodatie moet brengen omdat de speler/ster anders niet
bij de training/wedstrijd aanwezig kan zijn. Een dergelijke ouder vervult een
noodzakelijke vervoersfunctie.
Bijvoorbeeld: Als een kind in Amsterdam speelt, maar woonachtig is in de kop van
Noord-Holland en altijd door zijn ouder naar de trainingen/wedstrijden wordt
gereden.
LET OP 2: Beperk het gebruik van deze uitzondering tot een minimum door zo veel
mogelijk te carpoolen.
Bij een uitwedstrijd geldt de benodigde rijdende ouder niet als publiek, maar is deze
ouder onderdeel van de teambegeleiding. Er mag dan wel naar de wedstrijd worden
gekeken.
LET OP 3: Beperk het aantal rijdende ouders naar een uitwedstrijd wel tot een
minimum door zo veel mogelijk te carpoolen.
⚾ Seizoensafsluiting
Gezien de nog onduidelijke duur van de maatregelen kan de geplande seizoensafsluiting van 31
oktober 2020 niet doorgaan. Dat vinden we natuurlijk heel erg. Aan het begin van het nieuwe
seizoen 2021 zullen we dit ruimschoots goed maken!
•
•

het volledige protocol van NOC/NSF vind je hier: https://nocnsf.nl/sportprotocol)
Het volledige protocol van de KNBSB vind je hier: https://www.knbsb.nl/nl/news/honkbal-en-softbalseizoen-gaat-door-maar-zonder-publiek-619/

Deze verandering komt bovenop de al bestaande basisregels en afspraken die al eerder zijn
gecommuniceerd, hieronder volgens ze nog eens:
BASISREGELS EN AFSPRAKEN:
•

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

•

heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;

•

ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;

•

was vaak je handen en schudt geen handen;

•

werk zoveel mogelijk thuis;

•

vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

BELANGRIJKSTE VERSOEPELINGEN VOOR DE SPORT
Per 1 juli gelden de volgende versoepelingen voor de sport:
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en
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wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar
te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

HONKBALSPECIFIEKE VOORZORGSMAATREGELEN EN AFSPRAKEN:
• 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 ouders/verzorgers:
• Zorg ervoor dat persoonlijke spullen en eigen materiaal van je kind van een duidelijk merkteken zijn voorzien.
• Tijdens de wedstrijd: In de dug-out geldt voor, tijdens en na afloop van een wedstrijd het volgende:
• 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.
• Bij Jeugdwedstrijden moeten volwassenen en sporters 1,5 meter afstand van elkaar houden.
• Bij Seniorenwedstrijden moeten alle aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar houden.
• Een batboy/-girl is niet toegestaan.
• 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:
• 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 eventueel een mondkapje dragen.
• 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
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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 kan worden gehouden.
• 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.

(Voorvragen en opmerkingen graag contact via lrammeloo@gmail.com).

HONK- EN SOFTBALCOMMISSIE:
Nathaly Vonk, wedstrijdsecretariaat jeugd: nathalyvonk@gmail.com
Gerry van den Heuvel, wedstrijdsecretariaat Softbal en Herenhonkbal 1: o.vdheuvel@quicknet.nl
Arnoud Vonk, technisch coordinator en materiaal: a_n_vonk@planet.nl
Remco Vonk, algemeen bestuurslid en kledingcommissie: vonk2@kpnmail.nl
Arthur Hoogendam, algemeen bestuurslid en kledingcommissie: a.hoogendam@upcmail.nl
Marije Wingelaar, algemeen bestuurslid: marijewingelaar@ziggo.nl
Lukas Rammeloo, voorzitter: lrammeloo@gmail.com
Peter Eikelenboom, algemeen secretariaat SC Badhoevedorp: scbdorp@scbdorp.nl
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