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INLEIDING 

Beste sporter, trainer, clubbestuurder 

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden 

levens heeft gekost. Zonder de maateregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf 

hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. 

Ook de sport werd aan banden gelegd. We zitten nu in de fase waarbij het virus uitdooft, maar als we 

niet oppassen, dan zal het zeker opflakkeren. 

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook voor ons geestelijk 

en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen 

mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dit proces is nu aan de 

gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar. 

Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe 

coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus 

voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te 

volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen. 

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat je thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat 

je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen gezondheid, 

maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt. 

Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren. 

 

Bovenstaande tekst kan je terugvinden in de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de 

sportsector. De tekst werd opgemaakt door de klankbordgroep waarin verschillende actoren van de 

sportsector (VSF, Sport Vlaanderen, Sport en Keuringsartsen, GEES, …) de heropstart van onze geliefde 

hobby’s hebben voorbereid.  

Als Vlaamse Baseball en Softball liga onderschrijven we graag bovenstaande tekst, graag willen we aan 

alle clubs vragen om de tekst ook te onderschrijven en duidelijk zichtbaar te plaatsen op hun website 

en maximaal bekend te maken bij hun sporters. 

 

 

 

 

 

 



 

ALGEMEEN 

Wettelijk kader 

Op woensdag 3 juni, nam de nationale veiligheidsraad en nieuwe stap in het versoepelen van de 

maatregelen met betrekking tot Corona en de beoefening van sport- en clubactiviteiten.  

Bij deze nieuwe maatregelen werkt men voortaan vanuit een nieuw standpunt waarbij vanaf heden 

vrijheid de regel is en wat niet mag de uitzondering is en beschreven wordt. 

Op woensdag 24 juni bevestigde de nationale veiligheidsraad het opgemaakte plan om vanaf 4 juli over 

te gaan tot fase 4 in de afbouw van de maatregelen. 

Op maandag 27 juli verstrengde de nationale veiligheidsraad enkele maatregelen met het oog om de 

verdere verspreiding, opmars van het virus in te dijken. 

 

Individueel gedrag 6 gouden regels 

1. De hygiëneregels blijven essentieel 

2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Als dat niet kan kunnen activiteiten 

indoor plaatsvinden, maar moet de ruimte voldoende verlucht worden. 

3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep 

behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun meer 

duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen 

4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor: 

a. mensen binnen hetzelfde gezin 

b. voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling  

c. voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. 

Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen 

5. Het is mogelijk om wekelijks met 15 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop 

de gezinsleden (= uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht, de 15 personen 

mogen elke week veranderen 

Elk huishouden mag maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten in het kader van privé-

bijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor publiek toegankelijke plaatsen. 

Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen.  

6. Groepsbijeenkomsten* worden beperkt tot maximaal 15 personen, inclusief kinderen. Dit is voor 

alle bijeenkomsten, ongeacht ze thuis of buitenhuis plaatsvinden (bijv. park of restaurant). 

Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet 

meegerekend). 

• * Voor de sportsector zijn tijdens het georganiseerd trainen andere aantallen van toepassing 

• Vanaf 1 juli: max. 50 personen inclusief trainers/begeleiders 

 

 

 

 



 

Specifieke regelgeving sportsector (Geldig vanaf 27 juli 2020) 

Alle sportactiviteiten zijn opnieuw toegestaan (met inbegrip van de contactsporten) 

• Social distancing moet niet meer toegepast worden bij het beoefenen van de sport 

• Men dient de protocols te respecteren 

Sportlessen en trainingen: 

• Voor alle activiteiten voor alle sporten worden de sportbubbels uitgebreid naar maximum 50 

personen (incl. trainer/begeleider). 

• Er dient steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig te zijn 

• Er is een registratieplicht van toepassing voor deelnemers aan de sportlessen waarbij volgende 

gegevens dienen bijgehouden te worden voor 14 dagen: 

o Naam, telefoonnummer of e-mail 

Competitie: 

• Competities mogen georganiseerd worden voor alle sporten 

• Er geld bij competitie geen limiet op het aantal deelnemende sporters 

• Een zittend publiek van maximaal 400  200 toeschouwers is opnieuw toegestaan mits naleving 

van het protocol en volgens de regels van social distancing (1,5 meter tussen elke persoon). 

Infrastructuur: 

• Kleedkamers en douches van sportclubs worden opnieuw toegankelijk 

• Dug-outs worden opnieuw toegankelijk 

Mondmasker: 

• Verplichting tot het dragen van een mondmasker voor iedereen (+12 jaar) aanwezig op de 

club,  

o behalve voor de sporters, officials en coaches op het terrein zelf 

o bij het nuttigen van drank of eten in de horeca van de club 

Sportkampen 

• Mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke 

overheid vanaf 1 juli 2020 voor één of meerdere groepen van maximum 50 personen, met 

inbegrip van deelnemers en begeleiders.  

• Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle 

activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, 

behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is.  

• Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen.  

Protocollen  

• Sport Vlaanderen ontwikkelde heel wat protocollen en gedragscode waar we ons aan dienen 

te spiegelen. Deze gedragscodes en  protocollen worden regelmatig van een update voorzien, 

op basis van de op die moment voor handen zijnde kennis en reglementering. We geven jullie 

hierbij dan ook de link naar de protocollen 

o Gedragscode voor sporters  

o Gedragscode voor G-sporters 

o Gedragscode voor ouders 

o Gedragscode voor trainers 

https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13571/voor-de-g-sporters.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13574/voor-ouders.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13573/voor-de-trainers.pdf


 

o Gedragscode voor bestuurders 

o Gedragscode voor vrijwilligers 

o Protocol voor gemeenten 

o Protocol voor infrastructuurbeheerders 

o Protocol voor sportkampen 

o Protocol voor sportevenementen en wedstrijden 

 

• VBSL heeft als taak om een sportspecifiek protocol te ontwikkelen voor een veilige 

verantwoorde beoefening van Baseball en Softball. Hiervoor ontwikkelde VBSL het Safe@Bat 

protocol waarvan je hieronder de laatste update kan vinden. 

Lokale afwijkingen  

Bovenstaande en onderstaande protocollen worden opgesteld vanuit de van de overheid 

beschikbare ministeriële besluiten. Dit zijn met andere woorden generieke protocollen richtlijnen 

waar de clubs zich minimaal aan dienen te houden.  

Momenteel worden in heel wat lokale, regionale, provinciale overheden echter bijkomende 

besluiten genomen en eventueel extra beperkingen opgelegd. Vergeet als club ook zeker niet deze 

specifieke lokale regelgeving na te kijken en toe te passen indien deze een verstrenging zijn boven 

de maatregelen die wij vanuit VBSL voordragen. 

VOOR CLUBS 

Algemeen 

• Volg de richtlijnen zoals deze beschreven zijn in het protocol voor sportevenementen en 

wedstrijden. 

o Protocol voor sportevenementen en wedstrijden 

• Stel binnen de club een CoronaSafe-team of CoronaSafe-verantwoordelijke aan, deze is 

verantwoordelijk voor de samenstelling van een wedstrijdspecifiek draaiboek, controle over de 

uitvoering, naleving en bijsturing 

• Volg de basisprincipes van het protocol voor organisatie van wedstrijden 

o Social distancing waar mogelijk 

o Faciliteiten om handen te wassen en/of te desinfecteren voorzien 

o Mondmaskers ter beschikking stellen medewerkers (en toeschouwers) 

 

Gezond Sporten 

• De fysieke voorbereiding voor het seizoen is niet optimaal kunnen verlopen, we hebben slechts 

een beperkte periode van (groeps)training kunnen voorzien alvorens de wedstrijden aanvatten. 

• De georganiseerde wedstrijden zijn speelmomenten, zoals eerder gecommuniceerd is het een 

seizoen zonder sportieve weerslagen (geen stijgen/dalen, geen Europese tickets, geen 

kampioenschap bij de jeugd).  

• Wees je als club, coach, speler, … bewust van bovenstaande punten en speel de wedstrijden naar 

deze geest op een gezonde, verantwoorde en sportieve wijze. 

• Verwijs in communicatie met spelers, coaches ook naar tips inzake gezond sporten, zoals je kan 

terugvinden op www.gezondsporten.be en www.sportkeuring.be  

https://www.sport.vlaanderen/media/13570/voor-bestuurders.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13575/voor-vrijwilligers.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13568/protocol-voor-gemeenten.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13569/protocol-voor-sportaanbieders.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13718/protocol-voor-sportkampenkinderen.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.pdf
http://www.gezondsporten.be/
http://www.sportkeuring.be/


 

 

Communicatie 

• Communiceer de geldende gedragsregels aan je deelnemers en toeschouwers. Wijs hen op hun 
verantwoordelijkheid.  

• Per wedstrijdorganisatie wordt er een CoronaGids (draaiboek) opgemaakt dat de genomen en 
gecommuniceerde maatregelen bundelt en toelicht ter verspreiding naar betrokkenen 
(deelnemers, partners, medewerkers,..). Binnen deze coronagids worden er op de 6 niveaus 
maatregelen genomen, rekening houdende met de sport- en wedstrijdspecifieke eigenschappen. 

• Bij klassieke competitiewedstrijden met een repetitief karakter volstaat het indien er een 
standaard draaiboek (eventueel opgemaakt door de respectievelijke sportfederatie) ter 
beschikking is van een club. 

• Op de wedstrijdsite worden geldende gedragscodes gecommuniceerd en gefaciliteerd door 
duidelijk opgestelde infographics en sensibiliseringsboodschappen (vb. vloerstickers). 

 

Mens 

• Voorzie medewerkers van de nodige hygiënische tools: handgel, mondmasker, 
ontsmettingsdoekjes, …  

• Dataverzameling van aanwezige spelers/omkadering een must (via wedstrijdbladen) met oog op 
contact tracing.  

• Voorzie toezicht en controle op naleving van het gedragscharter waaronder social distancing en 
crowd control. Bij niet naleving wordt er ingegrepen en bijgestuurd.  

• Risicodoelgroepen (bijv. 65+) worden afgeraden om deel te nemen aan of aanwezig te zijn op een 
wedstrijd.  

• Doelgroepen die zich in de laatste periode ziek voelden, worden gevraagd thuis te blijven en niet 
te participeren. Symptomen voor selectie zijn o.a.. Koorts, droge hoest, keelpijn, hoofdpijn, 
vermoeidheid, kortademigheid en een grieperig gevoel.  

 

Infrastructuur 

• Voorzie voldoende faciliteiten om handen te wassen, handgel/ontsmettingsgel is op diverse 
strategische plaatsen (bijv. ingang & uitgang terrein, dug-outs, clubhuis, toiletten) beschikbaar. 
Sanitaire punten worden op regelmatige basis gedesinfecteerd.  

• Kleedkamers, douches en gemeenschappelijke ruimtes kunnen vanaf 1 juli kunnen terug ter 
beschikking gesteld worden. De organisator neemt hierbij extra voorzorgsmaatregelen en werkt 
een concreet plan uit voor het ter beschikking stellen van douches en kleedkamers (beperken van 
aantal personen, reinigingsschema, …).  

o Dug-outs mogen opnieuw open per 1 juli. 

• Gemeenschappelijk sportmateriaal (ballen, batten, helmen…) wordt na elke opwarming, 
oefenpartij of wedstrijd gereinigd of ontsmet.  

• Persoonlijke benodigdheden (Bidons, handdoeken,…) worden gemarkeerd en strikt persoonlijk 
gehouden. 

• Cashvrij betalen wordt de norm & inschrijvingen ter plaatse zijn niet mogelijk.  

• Outdoorfaciliteiten worden gemaximaliseerd en spreiding in ruimte en dichtheid wordt optimaal 
gefaciliteerd door actieve crowd control.  

• Voor sportactiviteiten moet de beschikbare sportoppervlakte per deelnemer 30m² (of 10m² indien 
de individuele sporter zich binnen een individueel afgebakende zone bevindt) waarborgen (zie 
leidraad voor de heropstart van de sportsector).  



 

• Vermijd grote samenscholingen en werk waar mogelijk met aparte flows van deelnemers en 
toeschouwers.  

• Wanneer bij een wedstrijd toeschouwers aanwezig zijn, dient men hiervoor ook de nodige 
maatregelen te nemen. Supporterszones/tribunes worden gefaciliteerd met respect voor de 
geldende maatregelen binnen de beschikbare & realistische mogelijkheden, oa. door ter 
beschikking stelling van beschermingsmateriaal, datacapturing en uitgetekende flows. 

o Vanaf 27 juli is een zittend publiek toegelaten van maximaal 400 200 personen. Deze 
maximumaantallen kunnen bijgesteld worden door nieuwe beslissingen van de 
veiligheidsraad.  

o Zorg steeds voor een uitgewerkt spreidingsplan van de beschikbare plaatsen voor het 
publiek volgens de geldende afstandsregels (minimum 1,5 meter afstand) en 
densiteitsregels (zoals bepaald via het CERM) 

 

Omgeving 

• Social distance wordt waar mogelijk maximaal gefaciliteerd. Dit wordt onder meer ondersteund 
door waar mogelijk duidelijke routings aan te duiden binnen de wedstrijdsite. Eénrichtingflows 
worden geoptimaliseerd en drukke punten worden hertekend met het oog op het bewaren van de 
aanbevolen afstand (1,5m), net zoals parkings verruimd worden om mensen veilig te laten 
uitstappen.  

• Cateringfaciliteiten & VIP zullen de gangbare maatregelen voor restaurants en horeca in het 
algemeen volgen. Hiervoor kan je terecht bij de website van horeca Vlaanderen: 
https://heropstarthoreca.be/  

 

Product 

• Bij sommige sporten spreek je over fysiek contact bij deelnemers, waardoor social distancing van 
1.5m niet altijd haalbaar is. Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social distancing 
weg vanaf 1 juli en hoeven deelnemers aan competitiewedstrijden en sportevenementen dus geen 
afstand te houden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit. Voor toeschouwers gelden deze 
afstandsregels wel nog. 

• Elk type wedstrijd heeft verder zijn specifieke aandachtspunten en vereiste amendementen die 
opgenomen worden in de CoronaGids (draaiboek) van dit specifieke wedstrijdtype.  

o VBSL werkt specifieke aandachtspunten uit voor de organisatie van Baseball en Softball 
wedstrijden (alle varianten) 

• Niet-sportieve ceremonies en contactpunten worden geweerd, waaronder o.a. 
Podiumceremonies, handtekeningsessies etc. 

 

Horeca 

Wens je als club je kantine te heropenen, dranken of catering aan te bieden, dit kan en mag vanaf 8 

juni. 

• Je dient hiervoor wel de strikte regelgeving te volgen waar alle horecazaken aan gebonden zijn. 

Deze regels kunnen jullie terugvinden via volgende link: FOD ECONOMIE en Horeca Vlaanderen.  

o Binnen de horeca ben je ook verplicht om aan contacttracing te doen 

▪ Minstens volgende gegevens: (naam, telefoonnummer of e-mailadres) 

▪ Deze gegevens dienen 14 dagen te worden bewaard, daarna vernietig je deze.  

▪ Indien een klant dit weigert, dien je deze de toegang tot de horeca te ontzeggen 

o Mondmaskerplicht in de horeca, tenzij men zittend aan een tafel consumeert  

https://heropstarthoreca.be/
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte-maatregelen/coronavirus-raadgevingen-voor
https://heropstarthoreca.be/


 

REGELS VOOR BASEBALL- EN SOFTBALLSPELERS 

Volg het algemene principe van Safe @bat & Go 

• Je hebt enkel toegang tot de trainingen en wedstrijden van de club als je aangesloten bent, breng 

je lidmaatschap met de club in orde. 

• Vanaf 27 juli zijn toeschouwers opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden (max. 200 en 

zittend met social distance). 

• De kleedkamers, douches en toiletten kunnen opnieuw toegankelijk zijn, mits voldoende 

waarborgen voor de hygiëne 

 

Denk aan hygiëneregels voor, tijdens en na het spelen 

• Hygiëneregels blijven essentieel! 

• Voel je je ziek, blijf thuis. 

• Respecteer de social distance van minstens 1,5 meter, (arm + batlengte) waar mogelijk. 

o In wedstrijdvormen en trainingsvormen vervalt het verbod om contact te maken, een 

“normale sportbeoefening” is weer mogelijk.  

o Wees echter waakzaam, alert en neem geen extra risico’s.  

• Was minstens 2 keer je handen en droog ze af met papieren doekjes: 

o Voor het spelen & na het spelen 

• Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies. 

• Moet je hoesten of niezen? Doe dat dan in je elleboog. 

• Kauwgom, tabakswaren (dip) of zonnepitten zijn op en rond het veld verboden om spuwen te 

voorkomen. 

• Breng je eigen drinkbus met (sport)drank mee naar de club. 

• Gebruik bij voorkeur je enkel je eigen materialen. 

o Bij gebruik gemeenschappelijke materialen, pas de hygiëneregels toe 

• Huidcontact met de materialen is opnieuw toegestaan, mits de nodige hygiëne wordt voorzien 

o Persoonlijke hygiëne: 

▪ Was/desinfecteer je handen voor, tijdens en na de sportbeoefening 

• Minstens voor en na de sportbeoefening  

• Tijdens de sportbeoefening na contact met eigen huid of bij contact 

gemeenschappelijke materialen 

o Materialen: 

▪ Ballen: desinfecteer deze voor en na de training. 

▪ Batten: bij wissel tussen verschillende spelers 

▪ Helmen: bij wissel tussen verschillende spelers 

▪ Sporttechnische materialen: potjes, kegels, … voor en na de training/wedstrijd 

• Mondmasker 

o Algemene verplichting voor +12-jarigen om een mondmaskers te dragen op de club, 
behalve: 

▪ op het base- en/of softballterrein als speler, coach of official; 
▪ voor diegenen die zittend consumeren in de horeca van de club (in het clubhuis 

of op het terras). 
 



 

Regels tijdens het spelen 

• Training volgen kan in groepen van max. 50 personen (incl. trainer(s), begeleider(s)). 

o De max. capaciteit van het terrein wordt bepaald a ratio van 1 persoon/30m2. Met andere 
woorden meerdere groepen van max. 50 personen zijn gelijktijdig mogelijk op 1 terrein, 
indien de oppervlakte van het terrein dit toelaat. 

• Laat deuren/poortjes van de terreinen open of op een kier staan. Zo hoeft het handvat niet 

aangeraakt worden met de handen. 

• Vermijd alle onnodige aanrakingen van je lichaam met de omheining, cages, schermen. Heb je toch 

per ongeluk de omheining, cage of een van de schermen aangeraakt? Desinfecteer die zone dan 

meteen. 

• Gebruik je eigen handdoek om je zweet af te vegen. 

 

Regels na het spelen 

• Mogelijk is de horeca, het clubhuis opnieuw open, volg hierin de algemeen geldende regels 

betreffende de horeca en respecteer de regels van de club. 

• Op dit moment vervalt de sportactiviteit en bijhorende contactbubbel van 50 personen en wordt 

de gouden regel van max. 5 contacten per gezin per 4 weken van toepassing. 

• Vanaf 1 juli zijn toeschouwers opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden. 

 

Registratieplicht trainingen 

Sinds 29 juli is de registratieplicht ook van toepassing voor sportlessen. Deze registratieplicht 

is idem aan deze van de horeca en dient bij aankomst te worden geregistreerd. 

• De contactgegevens van één deelnemer per huishouden (naam, telefoonnummer of e-
mailadres) 

• De club-uitbater moet de gegevens gedurende 14 dagen bewaren om later 
contactonderzoek te faciliteren. 

• De contactgegevens moeten na 14 dagen vernietigd worden 

• Deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen 
de toegang tot de sportles bij aankomst geweigerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

REGELS VOOR TRAINERS 

Richtlijnen voor trainers 

• Je hebt een voorbeeldfunctie als trainer dus zorg dat je heel goed op de hoogte bent van de Safe 

@bat & Go richtlijnen. 

o Zorg ervoor dat deze te allen tijde correct nageleefd worden. 

• Bereid je (aangepaste) training/wedstrijd heel goed voor. 

o Oefenvormen met “contact” zijn opnieuw toegelaten – beperk deze echter tot enkel de 

noodzakelijke drills, vermijd waar mogelijk het contact.  

o Houd 1.5 meter afstand met alle spelers. 

o Kan je de 1,5 meter niet garanderen, dan wordt het dragen van een mondmasker 

aangeraden. 

• Gebruik het minimum aan didactisch materiaal (ballenton en markeringen) en zet alles indien 

mogelijk op voorhand klaar op het terrein. 

• Gebruik potjes/kegels om de wachtrijpositie duidelijk te maken waarbij er 1.5 meter afstand wordt 

gehouden. 

• Training geven kan aan groepen van max. 50 personen (incl. trainer(s) en begeleider(s)). 

• Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen. 

• Stop de training tijdig, voorzie ruimte voor opruim en desinfectie van het materiaal. 

• Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van het materiaal (bv. 

desinfecteer de ballen, potjes, ander didactisch materiaal, ...). 

o Ballen kunnen gemeenschappelijk aangeraakt worden in les- en trainingssituaties, zorg 

echter dat voldoende hygiënische maatregelen worden genomen (handen 

wassen/desinfecteren voor, tijdens en na training, ballen desinfecteren voor en na 

gebruik) 

• Onderhoud terrein, volg hierin de afspraken die je met de club maakte.  

 

Afspraken met spelers 

• Start de training/wedstrijd met de nodige afspraken: 

o Check of je spelers op de hoogte zijn van de algemene hygiënische maatregelen en de Safe 

@ bat & Go-richtlijnen die gelden voor het recreatief spelen (zie boven). 

o Iedereen blijft steeds op minstens 1.5 meter afstand van elkaar. 

o De nieuwe spelers mogen het terrein pas betreden als de vorige spelers het terrein hebben 

verlaten. 

 

Oefenvormen 

• Geen beperking inzake oefenvormen, “contact is mogelijk”, beperk echter de “contacten” tot 

het noodzakelijke. 

 

 

 

 



 

REGELS VOOR OFFICIALS 

Richtlijnen voor officials 

Met de start van een ingekorte competitie van baseball en softball in België wenst CUS haar officials 

te helpen de juiste regels toe te passen in tijden van Corona. Terwijl de liga’s zich hebben 

geconcentreerd op clubs, coachen en spelers willen wij een antwoord geven op terechte vragen die 

leven onder umpires en adviseren omtrent veiligheid en gezondheid. Ook de wereldfederatie WBSC 

heeft enkele richtlijnen uitgewerkt waar wij ons voordeel mee kunnen doen.  

Zie onderstaand schema:

 

 

Adviezen voor de plaatscheidsrechter 

• De plaatscheidsrechter die geen gebruik wenst te maken van een mondmasker, heeft slechts 2 

opties: 

o Positioneer niet (te) dichtbij de catcher (op armafstand) volgens het ‘heel-toe’ principe 

maar respecteer één meter afstand achter de catcher; 

o Neem plaats schuin achter de pitcher om vanaf veilige afstand “ball & strike” te roepen. 

• Draag een handschoen (zwart, grijs of blauw) zodat je geen wedstrijdballen aanraakt. Wens 

je geen handschoenen te dragen, laat dan de coach een nieuwe wedstrijdbal naar de pitcher 

gooien zodat je zelf geen ballen hoeft aan te raken. Doe je dat wel vergeet dan niet je handen aan 

het begin van elke (halve) inning te ontsmetten; 

• Laat enkel de hoofdcoach toe bij de plate conference, bewaar voldoende afstand en beperk deze 

samenkomst tot het overhandigen van de line-ups; 



 

• Als coachen naar de plate umpire toekomen voor een vraag zorg dan dat een afstand van 2 meter 

wordt gerespecteerd; 

• Verwijder een bat die in de nabijheid van de thuisplaat ligt met de voet als je geen handschoenen 

draagt. 

 

Adviezen voor de veldscheidsrechter 

• Houd afstand van spelers als je ervoor kiest om geen mondmasker te dragen en vermijd elke fysiek 

contact; 

• Raak geen wedstrijdballen met de hand aan, tenzij je handschoenen draagt. Doe je dat bij toeval 

toch, vergeet dan niet je handen te ontsmetten vóór de start van de volgende (halve) inning; 

• Als coachen naar de field umpire toekomen voor een vraag zorg dan dat een afstand van 2 meter 

wordt gerespecteerd. 

 

Algemeenheden 

• Zie erop toe dat de “Safe@bat” regels worden nageleefd; 

• Neem niet deel aan een wedstrijd als je koorts hebt of je niet 100% voelt; 

• Als de pitcher aan z’n hand heeft gelikt en ondanks het afvegen aan de shirt/broek vervolgens de 

bal aanraakt, dan moet die wedstrijdbal meteen worden vervangen; 

• Waarschuw spelers en coachen als zij op de grond spuwen, kauwen op tabak of zonnepitten; 

• Kijk erop toe dat elk onnodig fysiek contact zoals high-fives, vuistjes geven, handen schudden of 

omarmingen wordt vermeden; 

• Bij herhaling van het overtreden van veiligheidsregels door spelers en/of coachen zal de wedstrijd 

worden gestaakt, mogelijk zelfs vroegtijdig beëindigd; 

• De thuisploeg voorziet 2 sets van wedstrijdballen – 1 voor de thuisploeg en 1 voor de uitploeg  

o Deze ballen dienen gedesinfecteerd te worden voor en na gebruik .  

o Deze ballen dienen voorzien te worden van een kenteken (bijv. H voor home en A 

voor Away).  

• De thuisploeg zorgt door een ontsmettingsmiddel/-pompjes voor de scheidsrechters; 

• Iedereen moet zorgdragen voor eigen mondmasker(s); 

• Communiceer vervangingen en veldwissels naar beide hoofdcoaches zonder te roepen; 

• Bewaar ook een veilige afstand bij overleg tussen umpires onderling; 

• Zorg dat je persoonlijke (fris)drank op een veilige plaats staat buiten bereik van spelers en coachen; 

• Vraag aan de clubhouders om een persoonlijke kleedkamer waar je kan omkleden, niet om te 

douchen. De kleedkamer moet schoongemaakt zijn vóór gebruik door een nieuwe umpire; 

• Blijf niet langer dan noodzakelijk na afloop van de wedstrijd, ontsmet je handen en keer veilig 

huiswaarts. 

 


