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COVID 19 

Wedstrijdprotocol augustus 2020 

In het kader van de huidige gezondheidssituatie hanteren wij het veiligheidsprotocol, dat 
sinds de versoepeling van de lock-down regelmatig aangepast werd met alle huidige 
richtlijnen en maatregelen omtrent de organisatie van de trainingen in uw club.  

Wij hopen dat nu ook alle verschillende ijshockeykampioenschappen kunnen starten op een 
veilige manier.  

Daarom hebben we, mede dankzij de hulp van medische experts, dit protocol op punt 
gesteld, om de clubs te helpen bij de organisatie van hun wedstrijden. Wij zijn ons ervan 
bewust dat sommige punten beperkingen inhouden, maar dat is de prijs die we moeten 
betalen om ijshockey te kunnen blijven spelen.  

Wij vragen ook aandacht voor het leven binnen de ijsbaan en de samenwerking met de 
beheerders van de infrastructuur. Deze dient te voldoen aan de regels opgelegd aan 
bezoekers en de horeca.  
Vergeet ook niet dat iedere speler of bezoeker zich moet aanmelden bij het betreden van 
de ijsbaan. Deze gegevens moeten gedurende 14 dagen bijgehouden worden om zo de 
contact tracing in de strijd tegen COVID-19 te kunnen voeren (voor toeschouwers zijn de 
gegevens van één persoon per bubbel voldoende).  

De RBIHF voorziet een online tool waar toeschouwers zich kunnen registreren en reserveren. 
We maken gebruik van een eenvoudig systeem met QR code. Bij het scannen hiervan met de 
Smartphone verwijst het systeem de gebruiker naar een digitaal formulier. 
Uw club kan ook onder specifieke gemeentelijke maatregelen vallen. Denk eraan om de 
maatregelen die op lokaal niveau van kracht zijn na te vragen.  

Wij vragen u dit protocol zo goed mogelijk te respecteren en ze aan te passen indien nodig in 
functie van uw ontvangstcapaciteit. Dit valt onder uw verantwoordelijkheid als 
clubbestuurder. Gebruik uw gezond verstand en zorg vooral voor uw leden!  

Doelstelling en context:  

• Dit protocol heeft als voornaamste doel om de verspreiding van het virus te vermijden 
tijdens de ijshockeywedstrijden en zo het goede verloop van ons kampioenschap te 
verzekeren. Het is van groot belang dat iedereen er zich aan houdt, anders lopen we het 
risico, ééns te meer, dat we de verschillende competities stil moeten leggen;  

• Vanuit een medisch oogpunt zorgen spelsituaties niet voor contactsituaties met 
verhoogd risico;  

• De contacten met verhoogd risico ontstaan gedurende de briefings en debriefings 
(voor de wedstrijd, tussen de periodes en na de wedstrijd), gedurende nauwe 
contacten in de bank of sociale contacten gedurende de ‘vierde periode’;  
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• Een nauw contact gedurende 15 min. = een risicomoment ;  
• Deze maatregelen gelden voor alle leeftijdscategorieën (behalve wanneer anders 

vermeld).  

In dit protocol gaan we uit van het principe dat ieder team een bubbel vormt, de staf 
(Coach, Assistent Coach, manager, materiaalman, kiné ) inbegrepen. De bubbel 
bestaat dus uit personen met wie hoog-risicocontacten mogelijk zijn (hier binnen het 
kader van het ijshockey spelen). Teams bestaan uit maximaal 25 personen stafleden 
inbegrepen. 

Het spelen van Toernooien is in deze fase niet mogelijk. 

Vóór de wedstrijd  

Mogelijke uitstel van wedstrijden  

• Een wedstrijd moet uitgesteld worden zodra een positief COVID-19 geval opgemerkt 
wordt binnen de teambubbel (een speler of een lid van de staf van het team). Om 
het uitstel van de wedstrijd te bekomen, dient een medisch attest, met de 
vermelding van een positief COVID-19 geval, opgestuurd worden aan office@rbihf.be 
binnen de 5 dagen volgend op de datum van de wedstrijd. Indien dit niet gebeurt, 
wordt het team bestraft met een forfait.  

Deze maatregel, en dus het uitstel, zal niet geldig zijn als de positieve test  
voortkomt in de omgeving van de speler of staflid;  

• De club is verplicht om de Federatie te informeren als een teamlid COVID-19  
positief is. Het uitstel van wedstrijden is verplicht ;  

• De rest van het team moet zich dan laten testen en wordt in quarantaine  
geplaatst gedurende 14 dagen. Als de test negatief is, mag de rest van het team 
(zonder de positieve speler dus) doorgaan met trainen, maar alleen binnen hun 
bubbel, en zonder contact buiten de bubbel te hebben;  

• De uit te stellen wedstrijden hebben betrekking op de wedstrijden die tijdens deze 
quarantaine zouden worden gespeeld, dat wil zeggen op de dag waarop de test 
wordt uitgevoerd + 13 dagen. 
Geen enkel uitstel wordt aanvaard voor een wedstrijd die diende gespeeld te worden 
na deze periode (zelfs al zijn sommige spelers nog geïsoleerd);  

• De uitgestelde wedstrijden dienen zo snel mogelijk gespeeld te worden en ten laatste 
voor de laatste wedstrijd van de betreffende ronde. Wij moedigen u aan om uw 
wedstrijden snel te herspelen. Om uitzonderlijke redenen (ter beoordeling van de 
League Directors), kunnen deze wedstrijden herspeeld worden na het einde van de 
betreffende ronde. Onder uitzonderlijke redenen verstaan wij, bijvoorbeeld, dat er 
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een groot aantal wedstrijden uitgesteld dienden te worden, of als een quarantaine 
uitgezeten moet worden in de laatste dagen van het kampioenschap;  

• In het geval van COVID-19-uitstel, is de procedure identiek aan degene toegepast bij 
een afgelasting of een forfait. Men moet dus de Federatie waarschuwen, de 
tegenstander en de scheidsrechters. 

Binnen de club  

• Masker dragen is verplicht binnen de clubgrenzen, behalve op het ijs gedurende de 
wedstrijd en behalve voor kinderen jonger dan 12 jaar;  

• Verplichting om een “COVID-Manager” aan te stellen per wedstrijd om de 
protocollen en distancing te laten naleven;  

• Organiseren van in- en uitgang naar de ijsbaan en op de drukken plekken binnen de 
infrastructuur;  

• Kleedkamers kunnen gebruikt worden met respect voor social distancing en het 
dragen van een mondmasker is verplicht. Op de deur moet aangegeven worden 
hoeveel personen de kleedkamer kunnen betreden (max capaciteit met respect voor 
social distancing). Het wordt aangeraden om briefings in de buitenlucht te 
organiseren;  

• Zorg voor een “Players Only” zone rond de kleedkamers waar geen buitenstaanders 
of toeschouwers toegelaten worden. 

• Het is niet mogelijk om verschillende bubbels in dezelfde kleedkamer onder te 
brengen 

• Wij adviseren om voor de Promo-League (U8..U12) geen kleedkamers te gebruiken, 
de kinderen komen in uitrusting naar de ijsbaan 

• Maximaal 22 spelers toegelaten in de bank en 2 stafleden met mondmasker.   
• Jeugdwedstrijden (van U8 .. U12) mogen gespeeld worden op dezelfde piste zolang 

iedere bubbel binnen zijn aangegeven ruimte blijft en zich niet mengt met anderen. 
De ruimtes dienen heel duidelijk afgescheiden te worden. Alleen de coach en de 
scheidsrechter mogen deze teams op het ijs begeleiden. De ouders-managers en 
dienen, samen met de toegestane toeschouwers, rond de piste plaats te nemen.  

• Maximaal 200 toeschouwers (met maskers en social distancing) zijn toegelaten langs 
de piste en dat in functie van de beschikbare ruimte.  

• Wij adviseren om in de tribunes zone’s te creëren waar toeschouwers in hun eigen 
bubbel kunnen plaatsnemen met respect voor 1,5 m afstand. 

Varia  

• Carpooling wordt aangeraden voor kinderen onder de 12 jaar. Deze zou moeten 
gebeuren met het kleinst mogelijke aantal volwassenen. Deze dienen een masker te 
dragen IN de auto. Deze maatregel laat ook toe om het aantal volwassenen rond de 
ijsbaan te beperken. Voor personen ouder dan 12 jaar wordt carpooling ten 
stelligste afgeraden.  

• De cafetaria’s vallen onder de Horecaregels (tracing met contactgegevens, max 10 
personen per tafel en in eigen bubbel, dragen van masker voor het personeel enz.).  
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Tijdens de wedstrijd  

• Geen line-up;  

• Vermijd contacten op minder dan 1m50 buiten de spelfases en tijdens  
momenten dat het spel stil ligt;  

• Spuwen op het ijs en in de bank zijn verboden. De coaching staff is verantwoordelijk 
voor de naleving en zal de spelers hierop aanspreken wanneer dit toch gebeurd. Ook 
de referees kunnen de coaches vragen hun spelers aan te manen en een sanctie volgt 
(rule 551. unsportmenslike Conduct) indien er geen gevolg gegeven wordt aan de 
vraag en het fenomeen zich blijft herhalen. 

• Zoals bij de trainingen, wordt geen enkele uitwisseling van materiaal  
toegelaten. Iedere speler speelt met zijn/haar eigen uitrusting. Uitwisseling van  
drinkbussen is niet toegelaten; Iedere speler gebruikt zijn/haar eigen drinkbus met 
vermelding van naam. 

• Spelers dragen ten alle tijden hun uitrusting (handschoenen, helm, ..). 

• Respecteer de distancing tijdens de rust. Het wordt aangeraden om de briefing naast 
het ijs te doen.  

• Vermijd contacten van minder dan 1m50 ten opzichte van de scheidsrechters; ( zie 
onderstaand ook Referees en Officials ) 

• Hou afstand (1m50) bij het vieren van doelpunten.  

• De doelen dienen ontsmet te worden na plaatsing op het ijs; duidt iemand aan die de 
doelen verplaatst voor en na de dweilbeurt; het is niet toegestaan dat ouders of 
toeschouwers, die niet tot de bubbel behoren, het ijs betreden. 
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Referees en Officials 

Official scorers behoren tot geen enkele bubbel en hebben bijgevolg geen toegang 
tot de kleedkamers. De eSheet afteken procedure voor coaches en scheidsrechters is 
dan ook aangepast. 

Coaches: 
Beide teams brengen het afgedrukt GamePaspoort mee neer de wedstrijd, en de 
coach ondertekenend dit exemplaar, waardoor hij zich akkoord verklaart met alles 
wat is vermeld. 
(Spelers, rugnummers, positie, staff,…) Last minut aanpassingen mogen handmatig 
worden gemaakt op het blad. 
Bij ontvangt van het GamePaspoort zal de official scorer dit vergelijken met de 
beschikbare setup in eSheet, waar nodig brengt hij de aanpassingen aan in eSheet. 
Hij gebruikt daarna de overrightCode voor het ondertekenen van de coaches. 

Scheidsrechters: 
Na het beëindigen van de wedstrijd zal de scheidsrechter vragen om de eSheet te 
bekijken. 
Hierbij blijft de scheidsrechter op het ijs, en draait de official scorer het scherm van 
de Laptop naar de scheidsrechter. Enkel de official scorer bediend de laptop. 
Na verbalen goedkeuring van de scheidsrechter, gebruikt de official scorer de 
overrightCode om in de plaats van de scheidsrechter eSheet te ondertekenen. 

  

Scheidsrechters 

Omdat de scheidsrechter de puck steeds met de handen aanraakt, moet een 
disinfectie pomp aanwezig zijn in de strafbank voor de scheidsrechter zodat hij ten 
gepaste tijden zijn handen kan ontsmetten. 

Vecht partijen 

Omwille van het besmettingsgevaar zullen scheidsrechters ook tijdens vechtpartijen 
de sociale distancing regels respecteren en niet tussenbeide komen. Betrokken 
spelers zullen onmiddelijk gesanctineerd worden met een Match penalty om dit 
verder te ontmoedigen. Daarnaast worden teamgenoten aangespoord om EIGEN 
spelers te verwijderen. Indien hun inmenging zou leiden tot een escalatie, zullen ook 
zij bestraft worden. 

Intentioneel spuwen 

Intentineel spuwen naar een andere speler zal onmiddelijk bestraft worden met een 
Match penalty en er zal melding gemaakt worden aan de RBIHF board. 
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Face-Off 

Aan de scheidsrechters wordt gevraagd om de tijd van de face-off procedure zo kort 
mogelijk te maken. Het team zal sneller een waarschuwing (en mogelijke straf) 
oplopen wanneer een speler het face-off proces moedwillig vertraagd. 

Overtredingen COVID Protocol 

Scheidsrechters zullen elke opgemerkte overtreding tegen het Covid protocol kunnen 
melden. Deze meldingen zullen door de RBIHF board bekeken worden, en clubs 
welke overtredingen begaan zullen gesanctioneerd worden. 

Besmetting 

Scheidsrechters volgen dezelfde richtlijnen als de spelers voor: 
Melden van een besmetting, en quarantaine regeling. 
Betreden van de kleedkamer. 
Dragen van mondmasker (uitgezonderd op het ijs) 

 

Na de wedstrijd  

• Geen handen schudden met de tegenstanders. Een “fist bump” met handschoenen 
volstaat;  

• Verplichting om mondmasker te dragen zodra men het ijs verlaat;  
• De douches kunnen gerbuikt worden met resepct voor social distancing (1,5m); duidt 

ook hier de maximum capaciteit aan (Max aantal personen). 
• Alle kleedkamers dienen ontsmet te worden; met bijzondere aandacht aan de 

banken ; douchekoppen en deurgrepen. 
• Respecteer de Horecaregels in de cafetaria (masker aan bij verplaatsingen, tracing 

enz.);  
• Wij raden iedereen aan om de aanwezigheid op de ijsbaan na de wedstrijd tot het 

strikte minimum te beperken.  

Wij zullen slechts wedstrijden kunnen blijven spelen indien ALLE clubs en ALLE 
spelers de regels en afspraken respecteren. Wij zijn allen verantwoordelijk voor de 
gezondheid van iedereen en rekenen meer dan ooit op de medewerking van allen!  
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COVID 19 

Dit zijn de huidige (sport)maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad (update 1 september). 
Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie 
of gemeente. 
 
Sport in georganiseerd verband is toegelaten : 
 

• met contact 
• in een groep van maximum 50 personen inclusief de trainers of stafleden 
• als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is 
• als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het 

sporten desinfecteren 
• uitsluitend je eigen uitrusting gebruikt, wisselen van materiaal is niet toegestaan 
• veiligheidsprotocollen volgt 

 
 
Veiligheidsprotocol :  
 

• Registratiesysteem : deelnemerslijst per training van alle aanwezige personen 
 

• Respecteren van de afstandsregels en het dragen van een mondmasker in de ijsbaan voor 
alle deelnemers boven de 12 jaar (inkom, toiletten, langs het ijs, kleedkamer ..). 

 
• In- en uitgangen te voorzien en een spelerszone te creëren waar ouders en niet teamleden 

niet toegestaan worden. 
 

• Duidelijk scheiding tussen onder 12 en boven 12 jarigen. Spelers ouder dan 12 kunnen 
onder geen beding spelen of trainen in volgende categorieën (U8,U10,U12). 

 
• Alle spelers starten in hun eigen categorie met uitzondering van de spelers die dispensatie 

hebben verkregen. De aangevraagde dispensatie is van toepassing voor het volledige 
seizoen. Dispensatie van U14 naar U12 zal niet mogelijk zijn. 

 
• Gebruik van kleedkamers is toegestaan mits toepassing van de afstandsregels (1,5m) en 

het dragen van een mondmasker. Geef aan hoeveel personen er toegelaten worden per 
kleedkamer (affichage van max. aantal personen per kleedkamer). 

 
• Gebruik van douches is toegestaan met respect  voor de afstandsregels (1,5m) (aanduiden 

welke douches wel en niet gebruikt kunnen worden). Aanbeveling van de RBIHF om de 
kleedkamers niet te gebruiken voor U8 .. U12 reeksen en de spelers in uitrusting naar de 
ijsbaan te laten komen. 

 
• De spelers raken het gemeenschappelijk materiaal, anders dan de pucks ,niet aan. Alleen 

de coaches kunnen dit trainingsmateriaal manipuleren (kegels, deviders, netten, banden 
..). 
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• Spelers wassen hun handen voor en na de training. 

 
• Spelersbanken moeten na gebruik ontsmet worden alsook het gemeenschappelijk 

materiaal (kegels, pucks, netten). 
 

• De kleedkamers moeten ontsmet worden na gebruik met bijzondere aandacht voor de 
banken; douchekoppen en deurgrepen. 

 
• Maximaal 200 toeschouwers toegestaan met respect voor social distancing (1,5m) en het 

dragen van een mondmasker. 
 
 
Link Covid-19 protocols : 
 
Leidraad sport en corona : https://www.sport.vlaanderen/media/14473/kleurencodes-sport.pdf 
 
Kleurencodes sport : https://www.sport.vlaanderen/media/14473/kleurencodes-sport.pdf 
 
 
Gedragscodes Sporters : https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf 
 
Gedragscodes Trainers :  https://www.sport.vlaanderen/media/13573/voor-de-trainers.pdf 
 
Gedragscodes Ouders : https://www.sport.vlaanderen/media/13574/voor-ouders.pdf 
 
Gedragscodes Bestuurders : https://www.sport.vlaanderen/media/13570/voor-bestuurders.pdf 
 
 
Officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus : 
 https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
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