
Wedstrijd protocol waterpolo  
Sport en Corona - Overheid   
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport) 
KNZB protocol wedstrijdsport 
(https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/) 
KNZB wedstrijdprotocol waterpolo 
(https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/) 
 
 INLEIDING  
A. Dit protocol is opgesteld door de TC waterpolo van de Duinkikkers in overleg met de beheerder van het zwembad 
Sportboulevard de Engh en geldt voor oefenwedstrijden, bekerwedstrijden en de reguliere KNZB competitie.  
 
B. Het doel van dit protocol en de protocollen van de overheid, KNZB en Optisport is het zoveel mogelijk voorkomen van 
besmetting met het Covid-19 virus en het voldoen aan hiertoe gestelde eisen door de genoemde organisaties voor het spelen 
van waterpolo wedstrijden.  
 
C. Dit protocol zal worden geëvalueerd aan de hand van de eerste wedstrijdweekenden om zo nodige aanscherpingen of 
mogelijke versoepelingen tijdig te kunnen toepassen.  
 
D. Op dit moment kan er geen thuispubliek aanwezig zijn bij de wedstrijden. Wij hopen dat er hier snel, door aanpassingen in 
de routing en eisen, wel de ruimte voor komt.  
 
E. Voor de chauffeurs van de uitploeg (uitsluitend jeugd) is er per auto 1 plek beschikbaar (chauffeur) met een maximum van 7 
deze gasten nemen plaats op de tribune op de daarvoor bestemde stoelen. Deze mogen NIET worden verplaatst en men draagt 
tijdens de gehele aanwezigheid een mondkapje  
 
F. Er komt vanwege de privacy wetgeving geen livestream of andere vastlegging van de wedstrijden.  
 
G. In overleg met het bad personeel kunnen ter plaatse afspraken over routing en plaatsing worden aangepast.  
 
H. Voor alle aanwezigen in de zwemzaal geldt dat zij op het wedstrijdformulier geregistreerd moeten staan, m.u.v. de 
coronaverantwoordelijke 
 
AFSPRAKEN  
1. Luister naar de coronaverantwoordelijke, hij/zij draagt eindverantwoordelijkheid over het veilig verlopen van de wedstrijd en 
is het eerste aanspreekpunt voor de scheidsrechters en andere aanwezigen.  
 
2. Een ieder houdt rekening met de algemene Corona afspraken van de Overheid, de KNZB richtlijnen voor wedstrijden in 
Coronatijd. De links hiervoor staan bovenaan.  
 
3. Iedereen dient omgekleed naar het zwembad te komen, zodat in de zwemzaal overkleding uitgetrokken kan worden en er 
geen kleedkamers gebruikt hoeven te worden.  
 
4. Voor jeugd onder de 18 jaar gelden deze onderlinge afstandsregels niet. Wel de andere afspraken.  
 
5. Je komt maximaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd het bad in en na afloop verlaat je het bad direct. Via de 
aangegeven routing. Het opbouwende thuisteam is 15 minuten eerder aanwezig(dus 45 minuten voor aanvang) om het bad op 
te bouwen. 
 
6. Een (zowel uit- als thuisspelend) team dient buiten te wachten tot zij gehaald worden door de coronaverantwoordelijke. 
 

7. Iedereen draagt een mondkapje bij het betreden van het zwembad. Deze worden gedragen wanneer je je 

verplaatst van en naar de sportactiviteit. Tijdens de wedstrijd zelf kan het mondkapje af.  



            START  

Entree: rechts aanhouden.  

In de sluis staan 2 tafels waar je je handen kan desinfecteren 

Routing hal: Rechts aanhouden 

In de centrale hal neem je de rechter gang 

richting garderobe 

Garderobe:  

De eerste gang van de garderobe is voor 

inkomende sporters.  

Loop door richting de zwemzaal. 



Doucheruimte 

Verzamelplaats 1 

Verzamelplaats 2 

  Doucheruimte:  

Door de doucheruimte loop je naar rechts, 

en door naar de aangewezen 

verzamelplaats ( 1 voor de uitploeg, 2 voor 

de thuisploeg) 



Deur naar wedstrijdbad 

Aanvang wedstrijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naar het bad:  

Als de spelende teams het bad hebben 

verlaten gaat eerst de thuisploeg en 

daarna de uitploeg volgens de routing 

naar hun wisselbank. 

Naar het bad:  

Spelers nemen al hun eigendommen mee 

en plaatsen die op de vaste bank langs de 

badrand.  

Tijdens de wissel: 

Alle spelers wisselen van helft via het 

water, stafleden wisselen door met de 

klok mee om het bad heen te lopen.  



Na de wedstrijd  

Na de wedstrijd lopen de sporters met hun 

kleding naar de Kleedruimte (Dames of 

Heren) of de Garderobe.  

De douches worden niet gebruikt.  

Alleen voor héle hoge nood, kan je 

naar deze WC. 

Maar dan wel na gebruik… 

- zelf het toilet reinigen  

- en je handen wassen !!! 

Nu wel SNEL omkleden: 

 

In de Kleedruimte 

Hier zijn vakken van 1,5m 

gemaakt 

 

 

De 2e gang is voor de 

uitgaande sporters. 

En dan SNEL naar huis:  

Via de zijdeur in de garderobe van gang wisselen. Loop via de sporthalgang terug naar de centrale hal. 

In de hal weer rechts aan houden, langs het kunstwerk, via de rechter kant van de sluis weer naar 

buiten. 



De plattegrond: 

 

 

 

 

Blauw = IN 

 

Rood = UIT  



Taken coronaverantwoordelijke 

Er zijn altijd twee coronaverantwoordelijken aanwezig bij de wedstrijden in verband met de doorstroom en het 

buiten opvangen van teams. 

Bij het opbouwen: 

- 1.5 meter bewaken 

- Zorgen dat er emmers aanwezig zijn voor het spoelen van de wisselplaatsen (stoelen) 

- Zorgen dat er voldoende ruimte is tussen de stoelen 

- Zorgen dat de jurytafel is opgebouwd zodanig dat er 1.5 meter afstand gehouden kan worden ten opzichte van 

elkaar en de scheidsrechter. 

- Verzamelplaatsen 1 en 2 voorzien van stoelen. 

- Statafel voor de scheidsrechter klaarzetten bij de doucheruimte aan de kant van het recreatiebad. 

 

Voor de wedstrijd: 

- 1.5 meter bewaken 

- Teams en scheidsrechters ontvangen (30 minuten voor de wedstrijd) en begeleiden naar de verzamelplaats. 

- Teams en scheidsrechters attent maken op looproutes en dringend verzoeken de tas mee te nemen naar het bad. 

(Thuisteam plaatst de tas bij het pierenbadje, uit-team langs de raamwand aan het wedstrijdbad) 

 

Tijdens de wedstrijd: 

- 1.5 meter bewaken, ook op de wisselbank en achter de jurytafel. 

- Scheidsrechter assisteren bij het handhaven van de KNZB protocollen, bij voorkeur lossen we incidenten op 

zonder rode kaarten te trekken. 

 

Na de wedstrijd: 

- 1.5 meter bewaken 

- Teams naar kleedkamer verwijzen. 

- Korte evaluatie met scheidsrechters. 

- Bij wissel van tafelbezetting de bediening ontsmetten 

 

Het uitganspunt blijft, gezond verstand staat voorop en met geduld en overleg komen we het verste.  

 

Met vriendelijke groet, 

De technische commissie waterpolo 

S.Z.V. De Duinkikkers 


