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Aanvullend op het algemene sportprotocol, vraagt de KNCB alle verenigingen zich eveneens te
houden aan deze cricketspecifieke zaken:
Aantal mensen op het cricketveld:
Om de veiligheid te kunnen garanderen voor de groep mensen die 1,5 meter afstand moeten houden
(iedereen vanaf 19 jaar), gelden er beperkingen in het aantal begeleiders op een veld/spelersgroep.
Een combinatie van een jongere plus volwassen begeleider is mogelijk, maar beperk de aantallen
waar mogelijk.
o Per training spelersgroep van 1-8 personen, 1 begeleider;
o Per training spelersgroep van 9-16 personen, 2 begeleiders;
o Per training spelersgroep van 17-24 personen, 3 begeleiders.
Advies voor training specifieke situaties:
Net- en fielding oefeningen:
Bij een net sessie of veldoefeningen moet altijd een coach aanwezig zijn.
De groepen zijn nooit groter dan 8 spelers per coach. In de netten maximaal 4 sporters per net (1x
batsman en max. 3x bowlers).
Gebruik van de bowlingmachine:
Indien een bowlingmachine wordt gebruikt dan bij voorkeur in de middelste kooi om de 1.5 meter
afstand tussen de bowlers makkelijker te kunnen waarborgen.
Gemeenschappelijk gebruik trainingsmaterialen:
o
o
o

o
o
o

o

o
o

Laat iedereen zoveel mogelijk eigen materiaal, handschoenen, legguards, helm en bij
voorkeur ook een gemarkeerde eigen bal meenemen en gebruiken;
Daar waar een speler geen eigen leren bal heeft krijgt hij van de coach een genummerde bal
die hij voor de duur van de training bij zich houdt;
Gebruik plastic ballen voor fielding, eventueel bowlingmachineballen. Gebruik een emmer
(chloor)water of desinfectiemiddel waarin de coach de ballen regelmatig kan desinfecteren
(na trainingssessies en na afloop training);
Bij gebruik van leren ballen raden wij aan desinfectiedoekjes te gebruiken om de ballen
regelmatig (na iedere oefening en na afloop van de training) schoon te maken;
Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld;
Ballen: alleen vangen, gooien en oppakken in een fieldingssessie. Zorg dat er niet op de
handen of cricketballen wordt gespuugd, gekrabd of mee wordt gewreven.
Bij een netsessie raakt de batsman de bal niet aan, anders dan met zijn bat;
Velden worden uitsluitend door kaderleden geprepareerd en voorzien van materialen en/of
installaties. Trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pionnen wordt alleen door de trainer
aangeraakt;
De Corona-verantwoordelijke verzorgt met handschoenen voor distributie van het
trainingsmateriaal over de velden;
Materiaal wordt aan het eind van een trainingsblok en trainingsdag gedesinfecteerd door
Corona-verantwoordelijke.

Onderlinge clubwedstrijden:
o
o
o
o
o

Er mogen tot 1 september 2020 alleen trainingswedstrijden tussen elftallen/teams van één
vereniging plaatsvinden;
Er zijn geen toeschouwers toegestaan op het terrein;
Clubhuizen en terrassen blijven gesloten tot 1 juli 2020;
Kleedkamers en douches mogen vanaf 15 juni 2020 weer gebruikt worden;
Te allen tijde dient de 1,5 meter afstand tot andere personen in acht genomen te worden:
o Wicketkeeper minimaal 1,5 meter achter het wicket;
o Batsmen runnen ieder aan één kant van de pitch en wel op minimaal 0,2 m vanuit de
pitch;
o De umpire aan het levende wicket staat minimaal 5 meter achter het wicket aan de
kant waar de bowler niet komt aanlopen en beweegt zich na passeren van bowler
naar recht achter het wicket;
o In de slips staan spelers op minimaal 2 armlengtes van elkaar;
o Na een genomen wicket zijn er geen “huddles” om bowler/ fielder te feliciteren;
o Batsmen blijven altijd op minimaal 1,5 meter van elkaar. Ook tussen de overs;
o Spelers- en umpires komen 10 minuten voor aanvang reeds omgekleed in
wedstrijdkleding naar terrein en nemen hun eigen drinken en/ of eten mee;
o Scorers zitten op minimaal 1,5 meter van elkaar.

Hygiëne:
o
o
o
o

Er mag niet gespuugd worden, ook niet op de bal;
Er mag niet gelikt worden aan vingers;
Spelers in het veld wassen na elke 5 overs hun handen met water, desinfectiemiddel
of hygiëne doekje;
De bal wordt na iedere over schoongemaakt met een hygiëne doekje.

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 Co) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten
sporten en naar buiten.

