
 
 

 

Aan Alle honkbal- en softbalverenigingen, gemeenten en overige uitvoerende partijen 
Van Bondsbureau van de KNBSB 
Datum 24 april 2020 
Onderwerp CONCEPT - Sportspecifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport op 

sportprotocol 
 
Inleiding 
De overheid heeft dinsdagavond 21 april 2020 de geldende coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 19 
mei 2020. Verder is een eerste versoepeling voor de sport aangekondigd. Om de versoepelde maatregelen binnen 
uw vereniging te kunnen invoeren, is een sportprotocol ontwikkeld. Dat sportprotocol bestaat uit twee delen: 

1. Generiek protocol Verantwoord sporten voor kinderen en jeugd 
2. Specifieke punten voor honkbal- en softbalsport -> zie hieronder! 

 

Het generieke deel is opgesteld door de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, met medewerking 

van diverse sportbonden waaronder de KNBSB. Als aanvulling op dat generieke deel heeft de KNBSB enkele 

specifieke punten voor de honkbal- en softbalsport opgesteld. 

 

Specifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport (CONCEPT) 

Hieronder vindt u per groep de specifieke aanvullingen op het generieke sportprotocol. Let op: Deze aanvulling is 

nog in concept, omdat dit document nog door VWS/RIVM moet worden goedgekeurd. 

 

Voor bestuurders: 

• De leeftijdsgrens van 18 jaar is een harde grens. Dit betekent dat Junioren van 19 jaar of ouder niet onder 

de huidige versoepeling vallen. Mogelijk dat een Honkbal of Softbal Junioren-team daardoor niet in 

volledige samenstelling kan trainen. 

• Stel een eigen protocol voor de vereniging op, zodat duidelijk is dat over zaken in de lokale omgeving is 

nagedacht. 

 

Voor trainers/coaches: 

• Voer oefenvormen individueel uit of in zo klein mogelijke groepen. 
• Gebruik geen oefeningen waarbij spelers en trainers/coaches binnen 1,5 meter van elkaar komen. 
• Organiseer trainingsonderdelen in een afgebakende ruimte (bijvoorbeeld bullpen of slagtunnel/-kooi) met 

maximaal één speler. 
• Als spelers tijdens de training materialen in roulatie gebruiken (bijvoorbeeld een knuppel, helm, et 

cetera), zorg er dan voor dat bij elk roulatiemoment het materiaal wordt gedesinfecteerd. 
• Desinfecteer zo vaak mogelijk tijdens én direct na de training de gebruikte ballen. 
• Desinfecteer direct na de training alle gebruikte materialen, zoals ballen, knuppels, ballentonnen, 

pionnen, mobiele schermen, slagkooi, et cetera. 
 

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. 

• Gebruik je tijdens een training materiaal van de vereniging? Zorg er dan voor dat je tijdens die training als 
enige dat materiaal gebruikt. Of desinfecteer het materiaal bij elk roulatiemoment. 

• Direct na afloop van de training 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. 

https://nocnsf.nl/sportprotocol


 
 

 

 
Voor ouders: 

• Zorg ervoor dat persoonlijke spullen en eigen materiaal van je kind van een duidelijk merkteken zijn 

voorzien. 


