
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Corona Protocol 
Waterpolo 

Datum: 10 oktober 2020 

Versie:  v5 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld voor de wedstrijden in het wedstrijdbad van Golfbad Oss op zaterdag avonden. 

 

 

 

 



Inhoud 
1. Inleiding ....................................................................................................................................... 3 

2. Over dit draaiboek ....................................................................................................................... 3 

3. Algemene informatie ................................................................................................................... 3 

3.1 Mondkapjes ............................................................................................................................... 3 

3.2 Gegevens achterlaten ................................................................................................................ 3 

3.3 Eenrichtingsverkeer op de trap ................................................................................................. 3 

3.4 Verlaten van het zwembad ....................................................................................................... 4 

3.5 Gebruik kantine Harry’s ............................................................................................................. 4 

4. Publiek ......................................................................................................................................... 4 

5. Spelende teams ........................................................................................................................... 4 

5.1 Voor aanvang van de wedstrijd ................................................................................................. 4 

5.2 Tijdens de wedstrijd .................................................................................................................. 4 

5.3 Na afloop van de wedstrijd ....................................................................................................... 4 

6. Scheidsrechters en officials ......................................................................................................... 5 

7. Tot slot ......................................................................................................................................... 5 

Bijlagen – Looproutes zwembad. ........................................................................................................ 6 

1. Looproutes binnenkomst zwembad ............................................................................................ 6 

2.. Looproutes wisseling en verlaten zwembad .............................................................................. 7 

 

  



1. Inleiding 
 

Eindelijk weer wedstrijden! En daar hebben we ongelofelijk veel zin in. Het is natuurlijk belangrijk 

dat we ons aan de Corona maatregelen houden om een leuke en veilige wedstrijd voor iedereen te 

garanderen. Als je erbij bent, als speler, coach, official of bezoeker, verwachten we dat je dit protocol 

kent en op de hoogte bent van de algemene richtlijnen. Natuurlijk ben je er niet bij als je klachten 

hebt of thuis moet blijven. 

We verwachten dat je eventuele aanwijzingen van onze Corona-Verantwoordelijken (CV) opvolgt 

(ze zijn herkenbaar aan een hesje) en dat je hen aanspreekt als je vragen, tips of feedback hebt. 

 

 

2. Over dit draaiboek 
 

In dit draaiboek staat per gebruikersgroep beschreven wat de mogelijkheden en beperkingen zijn bij 

een bezoek. Er geldt ten alle tijden dat indien een gebruiker van het zwembad niet deelneemt als 

speler aan een wedstrijd de 1,5 m afstand gehandhaafd moet worden. Dit document is ook geen 

vervanging voor de regels van de KNZB, maar een aanvulling daarop. De regels die de KNZB heeft 

opgesteld voor wedstrijden gelden ook, dus lees die ook zeker van tevoren door. 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/wa

terpolo_waterbasketbal/  

Bij dit protocol horen ook een aantal plattegronden met looproutes, deze zijn onderaan dit protocol 

bijgevoegd. 

 

 

3. Algemene informatie 
 

3.1 Mondkapjes 
In het hele zwembad geldt een mondkapjesplicht. Dit geldt voor iedereen die het zwembad 

binnenkomt. Uitzondering wordt gemaakt voor sporters vanaf het moment dat ze hun warming-up 

beginnen op de tribune. Dan mogen de mondkapjes af worden gedaan.  

 

3.2 Gegevens achterlaten 
Iedereen die het zwembad betreedt moet zijn gegevens achterlaten. Dit kan via het scannen van de 

QR-codes die overal hangen. Als je het gebouw betreedt, ga je ermee akkoord dat je je contact 

gegevens met ons deelt en dat we die mogen bewaren. We mogen je contacteren als daar volgens de 

Corona Richtlijnen reden toe is. We zullen alle gegevens zorgvuldig bewaren en niet voor iets anders 

gebruiken. 

 

3.3 Eenrichtingsverkeer op de trap 
 

Er mag gebruik worden gemaakt van de toiletten in de hal van het wedstrijdbad door de chauffeurs 

van de bezoekende ploeg. Dit betekent dat de trap twee richtingsverkeer is. Houd hier rekening mee! 

Dat betekent dat er gewacht moet worden met het betreden van de trap als er vanaf de andere 

richting mensen op de trap zijn. Pas als de trap leeg is mag deze betreden worden. 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/


 

3.4 Verlaten van het zwembad 
De uitgang van het zwembad is voor alle gebruikersgroepen hetzelfde. Het zwembad wordt niet 

verlaten via de normale ingang. In plaats daarvan is de uitgang via de douches, langs de kleedkamers 

en dan rechtsaf via de nooduitgang.  

 

3.5 Gebruik kantine Harry’s 
De kantine is niet open voor gebruik tijdens wedstrijden. 

 

4. Publiek 
Tijdens de wedstrijden is er geen publiek toegestaan. De enige uitzondering zijn de chauffeurs van de 

uitspelende ploeg. Die mogen op de tribune plaatsnemen, met een maximum van 7 personen. Op de 

tribune dient iedereen 1,5 meter afstand te houden. 

 
 

5. Spelende teams 

5.1 Voor aanvang van de wedstrijd 
Aan spelende teams wordt verzocht zich voor de wedstrijd thuis om te kleden. Op deze manier hoeft 

er geen gebruik te worden gemaakt van de kleedkamers voor de eigen wedstrijd. Teams mogen het 

zwembad pas binnengaan zodra de CV dit toestaat. Dit zal ongeveer 30 minuten voor de wedstrijd 

zijn. Ze gaan direct met de trap naar boven na binnenkomst en lopen door naar de linkerkant van de 

tribune. Daar gebeurt de warming up vóór de wedstrijd en de voorbespreking, waarbij ten allen 

tijden de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Pas als de teams van de vorige wedstrijd het 

zwembad hebben verlaten mogen de spelers het zwembad betreden. Daarbij nemen ze al hun 

spullen mee en zetten die aan de randen langs het zwembad. Zie plattegrond voor uitgebreide 

informatie. 

5.2 Tijdens de wedstrijd 
Voor de geldende regels tijdens de wedstrijd verwijzen we naar het protocol van de KNZB. 

Aanvullend is er een looproute tijdens het wisselen van helft. Het thuisteam begint – gezien vanaf de 

jurytafel – aan de linkerkant van het bad. De wissels en begeleidende staf zullen na de tweede 

periode omlopen langs de jurytafel om plaats te nemen aan de andere kant. Het bezoekende team 

kan voor de tribunes langslopen tijdens de wisseling. Zie hiervoor ook de plattegrond. 

5.3 Na afloop van de wedstrijd 
Na afloop van de wedstrijd wordt verzocht aan iedereen om zo snel mogelijk de zwemzaal te 

verlaten, zodat de volgende wedstrijd plaats kan vinden. Spelers pakken hun spullen en begeven zich 

naar de kleedkamers. Iedereen gaat via de route beschreven in sectie 3.3 naar buiten. Voor een 

bezoek aan de kantine of tribunes loopt men dus naar buiten via de uitgang, om vervolgens weer bij 

de hoofdingang naar binnen te gaan. 

 

 



6. Scheidsrechters en officials 
Alle scheidsrechters en officials volgen de looproutes van de teams. Ze komen omgekleed binnen en 

begeven zich via de trap naar het spelersgedeelte van de tribune. Zodra iedereen het bad heeft 

verlaten mogen de officials zich naar de jurytafel begeven, met uitzondering van de tijdwaarnemer 

van de 30 seconden. Deze zal plaatsnemen in de skybox om vanaf daar de tijdwaarneming te doen. 

Op deze manier wordt het aantal mensen achter de jurytafel beperkt en kan er makkelijker afstand 

gehouden worden. De scheidsrechters nemen plaats in de voor hen bestemde stoelen aan de rand 

van het bad. Na afloop van de wedstrijd gaat iedereen via de kleedkamers en de nooduitgang naar 

buiten.  

7. Tot slot 
We begrijpen dat er veel informatie in dit protocol staat en dat de Corona maatregelen impact 

hebben op alle zwemmers en andere betrokken. Toch zijn we vooral ontzettend blij dat we weer 

wedstrijden mogen spelen. Spreek een CV of Arethusa vrijwilliger aan als je tips of verbeterpunten 

hebt. Heel erg bedankt voor het lezen van dit protocol. 

 

Team Arethusa. 
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2.. Looproutes wisseling en verlaten zwembad 
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