FAQ herstart Eredivisie
Hieronder vind je de meest gestelde vragen rondom de herstart van de Eredivisies.
Waarom wachten we niet tot na 19 januari tot we weer gaan spelen?
Sinds maart dit jaar acteren we binnen de kaders die vanuit het Kabinet worden gegeven.
Zowel bij de beperkingen als de verruimingen die de afgelopen maanden aan de orde zijn
geweest. De omstandigheden om met de Eredivisie te starten zijn allesbehalve ‘gewoon’. Er
gelden zeer strikte omstandigheden, waaronder we binnen de kaders die we vanuit de
overheid meekrijgen weer mogen starten. Wanneer teams aangeven niet te kunnen of willen
beginnen, zullen we met hen in overleg gaan over het verdere verloop van het seizoen en
richting volgend seizoen.
Daarnaast willen we met de Eredivisie een zo volwaardig mogelijk programma spelen,
daarvoor is het van belang dat we beginnen met spelen. Ook vindt de overheid het van
belang met de start van de competities weer perspectief te bieden en middels de
topcompetities ook bij te dragen aan de ‘passieve” sportbeleving.
Zijn we verplicht voor de eerste training te testen?
We adviseren voor de eerste training onder de nieuwe voorwaarden de hele selectie en staf
te testen, omdat iedereen voor het eerst weer ‘dicht bij elkaar’ gaat trainen. Na deze eerste
week gaat het team in het ritme over in dagelijkse triage (de gezondheidscheck bij aankomst
in de hal) en wekelijks testen.
Ik heb al corona gehad, moet ik ook wekelijks testen?
Ja, je moet ook als je al corona hebt gehad je wekelijks laten testen. Op het moment dat de
sneltest positief test, houdt dat in dat er (mogelijk) nog besmettingsrisico bestaat. Kortom,
dan blijft de quarantainemaatregel van toepassing.
Omdat ik Corona heb gehad, test ik positief op de PCR-test, maar ik heb geen klachten. Kan ik
spelen?
Je moet nets al alle andere spelers, ook als je al corona hebt gehad, je wekelijks laten testen.
Op het moment dat de sneltest positief test, houdt dat in dat er (mogelijk) nog een
besmettingsrisico bestaat. Kortom, dan blijft de quarantainemaatregel van toepassing.
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We hebben twee wedstrijden in één week, moeten we nu ook twee keer testen?
Het is verplicht voorafgaand aan iedere wedstrijd, zowel bij een reguliere al bij een
oefenwedstrijd, je te laten testen. In dit specifieke geval zal er dus twee keer getest moeten
worden. Van elke testronde ontvangen we wel graag de testresultaten via het mailadres
service@nevobo.nl. Er wordt geen bevestiging vanuit ons gestuurd wie er speelgerechtigd
zijn. De teams nemen, dan wel in uitgeprinte dan wel in digitale versie, het juiste tabblad van
het format voor de testresultaten mee naar de wedstrijd om aan het jurylid te kunnen
overhandigen.
Er zijn meerdere spelers positief uit ons team, moeten we spelen?
We volgen de richtlijnen van de GGD. Wanneer de GGD geen aanleiding ziet om het hele
team in quarantaine te plaatsen, gaat de wedstrijd door. Zie ook het eerder
gecommuniceerde stappenplan.
We gaan de sneltesten inrichten, met hoeveel tijd moeten we rekening houden?
Houd rekening met circa 1,5 tot 2 uur om de testen allemaal uit te voeren. Plan alles dus op
tijd.
Wie mag de sneltesten afnemen?
De (para)medicus van de vereniging krijgt een opleiding in het afnemen van de testen.
Wat gebeurt er als ik positief test voorafgaand aan de wedstrijd?
Op het moment dat je positief test, ga je direct in isolatie. Pas nadat je 24 uur klachtenvrij
bent geweest en langer dan 7 dagen geleden ziek bent geworden, mag je weer deelnemen
aan de sportactiviteiten. Zie hiervoor de richtlijnen zoals beschreven in de bijlage van het
‘Protocol verantwoord opstart topcompetities’.
Eventueel kan je er voor kiezen om via de GGD nog een PCR-test te laten afnemen. Als de
uitslag daarvan negatief is en de resultaten van deze test zijn bekend op de dag van de
wedstrijd, ben je niet speelgerechtigd voor de wedstrijd van die dag, maar pas weer voor de
daaropvolgende wedstrijd.
Wat gebeurt er als ik positief test daags voorafgaand aan de wedstrijd maar ik ervaar geen
klachten?
Ook als je geen klachten hebt is de lijn om 5 dagen in quarantaine te gaan. Indien je daarna
een negatief testresultaat kunt overleggen, kan je weer deelnemen aan sportactiviteiten.
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Hoe gaan we om met het ‘vastspelen’ van spelers?
We zullen flexibel omgaan met de invalmogelijkheden die er zijn vanuit lagere teams.
Wat gebeurt er als ik negatief heb getest voor de wedstrijd?
Bij een negatieve testuitslag ben je speelgerechtigd om op grond van het protocol uit te
komen in de eerstvolgende wedstrijd. Maar dat geldt alleen als ook voldaan wordt aan de
voorwaarden die in het ‘Protocol verantwoord opstart topcompetities’ zijn gesteld. Op het
moment dat er sprake is van klachten is een negatieve testuitslag niet per definitie een
garantie voor speelgerechtigdheid. Zie hiervoor bijlage 2 van het protocol.
Kunnen we gezamenlijk reizen naar de wedstrijdlocatie?
Conform het ‘Protocol verantwoord opstart topcompetities’ wordt het samen reizen in auto’s
afgeraden.
Wie mogen er aanwezig zijn bij de wedstrijden?
Het aantal functioneel aanwezigen moet te allen tijde tot een minimum worden beperkt. De
volgende personen kunnen daarvoor in aanmerking komen:
• Sporters
• Trainers/coaches
• Overige stafleden
• Officials
• Media
• Bestuur (uitspelend team maximaal twee bestuurders)
• Schoonmaak/hygiëneteams
• Accommodatiemanagers
• Technische mensen
• Vrijwilligers (ballenverzamelaars)
• EHBO-team
In het ‘Protocol verantwoord opstart topcompetities’ staat vermeld in welke zones zij zich
mogen begeven, om een adequate organisatie te garanderen.
Wie moeten er allemaal getest worden?
Iedereen die gedurende de wedstrijd binnen de boarding actief is, moet meegenomen
worden in de test. Dat wil zeggen, spelers, (assistent-)trainers/coaches, officials
(scheidsrechters en jurylid). Ook de teller dient zich vanwege regelmatig contact met de
officials en het niet kunnen hanteren van de 1,5 meter afstand t.o.v. het jurylid te laten
testen. Data-analisten, teammanagers als die buiten de boarding plaats nemen, hoeven zich
niet te laten testen. In alle gevallen geldt dat zij uiteraard wel de 1,5 meter in acht nemen en
bij verplaatsing een mondkapje dragen.
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Hoe zit het met testen van scheidsrechters?
Zoals gemeld mag de (para)medicus van de club de sneltest afnemen. Scheidsrechters zullen
ook van deze dienst bij de vereniging gebruik maken vanaf het moment dat de competitie
voor hen wordt opgestart. Zij gaan mee in het testprotocol van de dichtstbijzijnde
eredivisievereniging en zullen daarover met de betreffende vereniging contact zoeken. Als
een beter alternatief voorhanden is zal daar vanzelfsprekend gebruik van gemaakt worden.
Hoe zit het met de lijnrechters en quick moppers?
In de reguliere competitie zal er géén gebruik gemaakt worden van lijnrechters. Voor de
kampioens- en degradatiepoules en de play-offs is hun inzet afhankelijk van de
ontwikkelingen van het coronavirus. Er zal dan een nieuwe afweging gemaakt worden.
Er wordt tijdens de wedstrijden geen gebruik gemaakt van quick moppers, de court crew die
ervoor zorgt dat het veld droog wordt gemaakt. Dit zullen de (wissel)spelers zelf moeten
doen, zoals dat vroeger gebruikelijk was.
Hoe zit het met de ballenverzamelaars?
Ballenverzamelaars zijn toegestaan, maar dan buiten de boarding. Hiervoor zal een
ballenwagen aan beide zijden neergezet moeten worden, waar deze ballen in teruggelegd
kunnen worden.
Ik ben in het buitenland geweest. Mag ik mijn thuisquarantaine onderbreken voor
topsportactiviteiten?
Deze uitzondering geldt alleen voor statussporters. Voor de eredivisie topsporters geldt deze
uitzondering niet. Als het advies voor het betreffende land is dat je bij terugkeer in
quarantaine gaat, dan zal dit dus opgevolgd moeten worden.
Ik ben gevaccineerd tegen corona. Test ik nu positief op corona?
Nee, je zult niet als gevolg van de vaccinatie positief testen op corona. En ondanks dat je
gevaccineerd bent, moet je je nog altijd wel wekelijks laten testen.
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