
Protocol
Floorballwedstrijden en Corona



Dit protocol is opgesteld door de NeFUB en geldt  als floorball-specifieke aanvulling op het Protocol
Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Vanuit  dat  protocol  zijn verenigingen verplicht  om tijdens een
wedstrijddag corona-coördinatoren aan te stellen die de richtlijnen waarborgen en waarvan er minstens
één altijd herkenbaar in de sporthal aanwezig is.

De NeFUB rekent erop dat alle verenigingen, teams, spelers, coaches, trainers, ouders, scheidsrechters
en andere betrokken te allen tijde eerlijk en verstandig handelen en de opgestelde protocollen naleven.
Iedereen dient zijn of haar verantwoordelijk te kennen en te nemen om floorball voor alle betrokkenen
zo plezierig en veilig mogelijk te maken.

Algemene uitgangspunten
 Volg de adviezen van het RIVM en het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op
een Corona-besmetting.

 Spelers  dienen  zelf  hun  (gezondheids)risico  te  analyseren  of  zij  zich  op  buiten  en/of  in  de
sportlocatie  in  groepen  met  anderen  kunnen  begeven.  Raadpleeg  desnoods  je  huisarts,  de
bedrijfsarts of je behandelend arts

 Schud geen handen en geef geen high fives.

 Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.

 Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de
sportactiviteit.

 Nodig  geen  publiek/supporters  uit:  hiermee  voorkomen  we  dat  onduidelijkheden,  onveilige
situaties en/of registratieplicht ontstaan. 

 Voor  publiek/supporters  gelden  maximum aantallen,  houd  er  rekening  mee  dat  als  sporters,
begeleiders, scheidsrechters en wedstrijdtafel klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek,
tenzij ze de locatie verlaten.

Begrippen
In dit protocol maken we onderscheid tussen een speler en een toeschouwer. 

Je bent een speler wanneer je gedurende reguliere speeltijd binnen de boarding/op het veld bevindt. Dit
is inclusief  warming-up,  maar  exclusief  rust  tussen de periodes door.  Je bent  direct  na het laatste
fluitsignaal een toeschouwer. 

Je bent in alle andere situaties een toeschouwer. Te allen tijde buiten de boarding en ook buiten de
speeltijd  binnen  de  boarding  ben je  toeschouwer.  Ook  als  trainer/coach  en  wisselspeler  hou  je  je
gedurende de wedstrijd aan de regels voor toeschouwers. 

De afstandsregel voor toeschouwers
 Ben je 12 jaar of jonger? Dan hoef je geen afstand te houden. 

 Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen
die jonger is dan 18 jaar. Je houdt wel 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. 

 Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen tot en met 12 jaar, 1,5
meter afstand bewaren. 

De afstandsregel voor spelers
 Spelers hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren op momenten dat dit de sportbeoefening in de

weg staat. Dat wil zeggen: alleen binnen de boarding/op het veld en binnen de speeltijd hoeft
geen afstand gehouden te worden. 

Er zijn een paar redenen voor dit onderscheid. Tijdens een wedstrijd heb je binnen de boarding veel
minder face-to-face contact met andere mensen. Als men dichterbij 1,5 meter komt is dat meestal in
duel, en dan vaak schouders tegen schouders of rug tegen borstzijde.
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Buiten het  veld,  ook  tijdens speeltijd,  praat  je  veel  meer  met  mensen oftewel:  je  hebt  face-to-face
contact.  Na een shift  bijvoorbeeld heb je nog een geforceerde ademhaling.  Als je dan met andere
mensen praat blaas je lucht in hun gezicht. Dit zijn de momenten met de hoogste besmettingskans.

Naar de wedstrijd toe 
 Houd je aan de regels van de (lokale) overheid met betrekking tot vervoer en reizen. 

 Zorg  dat  je  voorafgaand  aan  de  wedstrijd  geen  kleedkamer  hoeft  te  gebruiken.  Doe  je
wedstrijdkleding al aan, wees voorbereid. 

 Neem je eigen materialen zoals een gevulde bidon, stick, sportbril, helm en handdoek mee.

Aankomst in de sportaccommodatie
 Begroet elkaar volgens de richtlijnen. Schud dus geen handen en geef geen schouderklopjes of

high fives.

 Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.

 Verzamelen in de sporthal mag, mits daar ruimte voor is en de 1,5 meter gewaarborgd blijft.

 Elke sportaccommodatie heeft zijn eigen specifieke regels en bijv. looproutes. Zorg dat je hier bij
binnenkomst van op de hoogte bent en deze volgt. 

Voor de wedstrijd
 Tijdens teambesprekingen moet door alle aanwezigen 1,5 meter afstand gehouden worden. 

 De kleedkamers zijn bestemd voor vertrekkende teams en niet voor teambesprekingen. Wanneer
er ongebruikte kleedkamers zijn mogen hier teambesprekingen gehouden worden, maar alleen op
1,5 meter afstand. 

 Wanneer  in  een  kleedruimte  geen  1,5  meter  afstand  gehouden  kan  worden,  dient  de
teambespreking plaats te vinden op een plaats waar dat wel kan, bijvoorbeeld op of langs het veld. 

 Wanneer er geen locatie beschikbaar is waar 1,5 meter afstand bewaard kan worden, adviseren
wij om een mondkapje te dragen.

Warming-up
 Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij sporters en begeleiders om zoveel mogelijk

de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.

 Wees voorbereid om eventueel buiten warming-up te kunnen doen

Betreden speelveld
 Er mogen geen spelers of toeschouwers het veld betreden die niet onderdeel uitmaken van de op

dat  moment  geplande  wedstrijd.  Ook  in  de  rustperiodes  is  het  betreden  van  het  veld  niet
toegestaan. 

 De startende teams verzamelen zich aan de buitenzijde van het veld, en lopen achter de goals
langs naar hun wisselbanken.

 De  vertrekkende  teams  verlaten  z.s.m.  het  veld  centraal  bij  de  boarding  ter  hoogte  van  de
middenlijn.

Gedrag op en rond het speelveld
 Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te

schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
> Een yell of aanmoedigingskreet uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
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> Een clublied te zingen.
> Overwinningsmomenten te vieren.
> High fives te geven.

Wedstrijdtafel
 De personen die de wedstrijdtafel bemannen dienen hier 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. 

 Wanneer het niet mogelijk is om 1,5 afstand te bewaren, geven wij het strenge advies om gebruik
te maken van mondkapjes.

 De afstand tussen de strafbank en wedstrijd tafel moet ook minimaal 1,5 meter bedragen.

 Voorafgaand aan de wedstrijd is de wedstrijdtafel verantwoordelijk om ten minste 3 wedstrijdballen
te ontsmetten, zodat deze klaar liggen voor gebruik tijdens de wedstrijd.

 Er dient extra aandacht te zijn voor het wedstrijdformulier in het kader van spelers- en begeleiders
informatie, niet geregistreerde aanwezigen dienen te worden weggestuurd uit de hal. 

Tijdens de wedstrijd
 Buiten de momenten waarop dat noodzakelijk is voor de sportbeoefening (zie ‘De afstandsregel

voor spelers’ op pagina 2) hebben sporters geen fysiek contact. 

 Op de wisselbank en in de wisselzone dient 1,5 meter afstand gehouden te worden. Dit geldt ook
voor de begeleiders. Indien dit niet mogelijk is adviseren wij  ten strengste het gebruik van een
mondkapje.  Deze  personen  worden  beschouw  als  toeschouwers  en  dienen  de  betreffende
afstandsregels te volgen.

 Tijdens de team time-out dienen sporters en begeleiders 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
Op  dat  moment  wordt  iedereen  beschouwd  als  toeschouwer  en  dienen  de  betreffende
afstandsregels gevolgd te worden.

 Bij een blessure adviseren wij initieel op afstand te informeren of assistentie gewenst is. Indien
nodig en mogelijk adviseren wij een teamgenoot te laten helpen en ondersteunen.

Scheidsrechters
 Scheidsrechters dienen hun eigen wedstrijdfluitje en scheidsrechtersmaterialen mee te nemen. 

 We adviseren om als scheidsrechter waar mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren tot de spelers.
Als  de  1,5  meter  afstand  een  normale  sportbeoefening  in  de  weg  staat,  mag  deze  tijdelijk
losgelaten worden.

 Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een
nieuwe bal of de bal te ontsmetten.

 Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of
spuugt, dan wordt dat beschouwd als gewelddadig gedrag (Code 909). Dient te worden bestraft
conform het reglement met een Wedstrijdstraf 3.

Rustperiodes
 In de rustperiodes worden alle spelers beschouwd als toeschouwers en dienen de betreffende

afstandsregels gevolgd te worden. Indien dit  niet kan, wordt ten strengste geadviseerd om een
mondkapje te dragen.

 Wedstrijdtafel/DJ/entertainment  zal  rekening  houden  met  volume  van  muziek  om
teambesprekingen in het veld te kunnen houden.

 Tijdens de wedstrijd wordt niet van speelhelft gewisseld. 
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Na de wedstrijd
 Het sportieve bedankmoment wordt  gedaan door middel  van een applaus. Hierbij  is  dus geen

fysiek contact tussen de sporters, begeleiders, scheidsrechters en wedstrijdtafel. Scheidsrechters
kunnen mondeling worden bedankt. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

 Een cooling-down is toegestaan op de eigen helft, waarbij  de sporters weer worden gezien als
toeschouwers en dus de betreffende afstandsregels moeten volgen. Houdt er rekening mee dat het
nieuwe team de zaal nodig heeft voor de wedstrijd, wees voorbereid om de cooling-down buiten te
doen.

 De sporters en scheidsrechters adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee
de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. 

 Was  en/of  desinfecteer  je  handen  na  afloop  van  de  wedstrijd  en  bij  het  verlaten  van  de
accommodatie.

 Het vertrekkende teams desinfecteren de wisselbank.

Gedrag in de kleedkamer
 Probeer daar waar mogelijk gebruik van kleedkamers te vermijden, bijvoorbeeld voorafgaand aan

de wedstrijd. In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren
tot elkaar.

 Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.

 Controleer de grootte van de kleedruimte en maak binnen het team afspraken over het aantal
spelers dat na afloop gezamenlijk gebruik maakt van de douche- en kleedruimte. Indien mogelijk;
maak voor één team gebruik van meerdere kleedkamers.

 

Addendum Mixed Toernooi
 Tussen de wedstrijden door hou je 1,5 meter afstand.

 Probeer zo min mogelijk in de zaal te zijn en geventileerde ruimtes op te zoeken. Ook eventuele
tribunes zijn  onderdeel  van de zaal.  Wees voorbereid en ga tussen de wedstrijden door  naar
buiten. 

 Neem geen eten of drinken mee in de zaal, behoudens bidons voor op de wisselbank.

 Probeer  zo  min  mogelijk  gebruik  te  maken  van  de  kleedkamers,  kom  voorbereid  naar  de
wedstrijddag (tenue reeds aan). Een eigen kleedkamer per team is niet mogelijk, hou daarom 1,5
meter afstand van elkaar binnen de kleedkamers. Ga als teams gefaseerd douchen of douche
thuis.

 We verzoeken alleen met de sporters naar de wedstrijddagen te komen en eventueel publiek thuis
te laten. We verzoeken niet-sporters zoveel mogelijk te registeren op het wedstrijdformulier. 

 Een team komt met niet meer dan 8 naar de toernooidag, dit is inclusief eventuele begeleiders.

Addendum jeugd tot en met 12 jaar
 Per 3 kinderen is er maximaal 1 begeleider aanwezig in de hal.
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 Laat bij voorkeur maximaal 2 begeleiders toe in de kleedkamers die 1,5 meter afstand bewaren tot
de sporters.

 

 Wij verzoeken ook hier geen of zo min mogelijk publiek mee te nemen.
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