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Protocol Coronamaatregelen EZC Enschede en Z.P.V. Piranha. 

Polowedstrijden.  

Beide verenigingen spelen hun wedstrijden in zwembad Het Slagman, Park de Kotten 325 te 

Enschede. 

 

Informatie voor alle aanwezigen  

Eenieder die aanwezig is bij de wedstrijd dient op de hoogte te zijn van het coronaprotocol.  

 

Algemene regels:  

•  Er zullen geen toeschouwers bij de wedstrijden aanwezig zijn. 

•  Alle RIVM-richtlijnen zijn en blijven onverminderd van kracht.  

•  Bij binnenkomst in het zwembad dient iedereen de handen te desinfecteren met de 

daartoe aanwezige middelen.  

•  Moet je onverwacht hoesten, niezen, enz. ga dan zo snel mogelijk naar een plek uit 

de buurt van anderen en hoest/nies in je elleboog of een papieren doekje (daarna 

direct weggooien in een afvalton). Daarna goed handen wassen en ontsmetten.  

•  Voorafgaand aan de wedstrijd wijst iedere ploeg een eigen coronaverantwoordelijke 

(deze is tevens ploegleider) aan. Deze dient aanwezig te zijn tijdens de wedstrijd bij 

zijn/haar ploeg.  

•  De coronaverantwoordelijke kan eenieder van zijn team die niet consequent de regels 

van het coronaprotocol opvolgt toegang tot het bad en dus de (rest van de) wedstrijd 

ontzeggen.  

•  Volg te allen tijde aanwijzingen van het zwembadpersoneel en/of de Corona 

verantwoordelijke van de organisatie van de wedstrijd op.  

•  De afstandsregels zoals de door het RIVM zijn vastgesteld, dienen te allen tijde en 

door iedereen te worden nageleefd.  

•  Van elk teamlid (zwemmers, coaches en juryleden) is op de wedstrijddag naam en 

mailadres en/of telefoonnummer bekend bij de eigen vereniging. Deze gegevens 

dienen 4 weken te worden bewaard.  

•  Verenigingen worden geacht op de wedstrijddag aan al hun teamleden (incl. coaches 

en juryleden) te vragen of zijzelf of een huisgenoot corona gerelateerde klachten 

heeft. Dit wordt ingevuld op het Corona Formulier ingevuld en deze wordt bij de 

Jurytafel ingeleverd.  

•  De kiosk is gesloten voor het verstrekken van eten en drinken. 
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Aankomst/vertrek  

•  Om drukte voor en rondom het zwembad te voorkomen dienen ploegen maximaal 10 

minuten voor het inzwemmen, op aanwijzing van de organisatie, de zwemzaal te 

betreden. Wacht niet in de hal van het zwembad of voor de deur van de het 

zwembad.  

•  Teams worden als geheel (zwemmers en coaches) door de organisatie naar binnen 

gelaten. Officials hoeven niet op/bij hun ploeg te wachten en kunnen zich rechtstreeks 

naar de juryruimte begeven.  

•  Bij entree van het zwembad desinfecteert eenieder zijn/haar handen met de door het 

zwembad verstrekte desinfectiemiddelen.  

•  Volg vervolgens de aangegeven routing in het zwembad. Eenieder die niet 

aangemeld is als teamlid voor de wedstrijd heeft geen toegang tot het zwembad en 

dient buiten te blijven.  

•  Na de wedstrijd wordt eenieder verzocht zo snel mogelijk het bad te verlaten. 

Sporters kunnen niet opgewacht worden in de hal of voor de deur van het zwembad. 

Ouders kunnen hun kind in de auto, dan wel buiten opwachten (denk daarbij aan 

1,5m afstand).  

 

Tijdens de wedstrijd:  

•  Geforceerd stemgebruik of zingen is verboden. Aanmoedigen van sporters is dus niet 

toegestaan.  

 

Vertrek  

•  Zwemmers en coaches/ploegleiders kunnen alleen als team de zwemzaal verlaten 

aan het einde van de wedstrijd. Eerder naar huis gaan is dus niet mogelijk.  

 

Toiletbezoek en douches  

•  Zwemmers/vrijwilligers wordt verzocht zoveel mogelijk thuis voor vertrek naar het 

toilet te gaan.  

•  Toiletbezoek tijdens de wedstrijd dient zoveel mogelijk beperkt te worden.  

•  De douches kunnen niet gebruikt worden. 

 

 

Informatie voor sporters 

 

Omkleden  

•  Vóór het inzwemmen is er geen mogelijkheid je om te kleden. Zwemmers dienen 

thuis hun (in)zwemkleding onder hun kleding aan te doen. Je dient meteen met al je 

spullen je plaats aan de badrand in te nemen en loopt niet via de kleedkamers.  

•  Na het inzwemmen en tot het einde van de wedstrijd zijn de individuele kleedcabines 

beschikbaar voor sporters.  

 

Inzwemmen  

•  Materialen, kleding en schoeisel blijven op de zitplaats van het team (dit kan later niet 

worden opgehaald).  

•  Zwemmers mogen het bad alleen verlaten via de trappetjes aan de zijkanten.  

•  Tijdens het inzwemmen wordt door de coronaverantwoordelijken van elk team 

toezicht gehouden op het naleven van de gestelde regels.  
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• Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan voor alle leeftijden; 

• Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en 
andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te 
worden genomen. 

• Voor de volwassenen (18 jaar en ouder) op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm 
aangehouden. Voor de spelersbank wordt toegestaan om gebruik te maken van de ruimte 
achter het speelveld tot maximaal 2 meter. Dit is alleen van toepassing indien de 
accommodatie geen andere mogelijkheid heeft om de spelersbank te plaatsen volgens de 

1,5 meter-norm. 

• Bij de spelersbank staan minimaal 2 emmers beschikbaar (gevuld met chloorwater uit het 
zwembad) om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank. 

 

Informatie voor coaches/ploegleiding/wedstrijdsecretariaat/scheidsrechters  

Algemeen  

•  Bij maximaal 10 zwemmers mogen er 2 coaches/ploegleiders meekomen. Voor elke 

10 extra zwemmers mag er 1 extra coach/ploegleider mee met een maximum van 5 

(dus 10=2, 20=3, 30=4, 40 =5).  

•  Coaches/ploegleiders hebben een belangrijke voorbeeldrol tijdens de wedstrijd. Hen 

wordt verzocht deze rol op zich te nemen, onder andere door zich strikt te houden 

aan de 1,5 m regel en ook voor hen geldt dat luid aanmoedigen van sporters niet is 

toegestaan.  

•  Coaches/ploegleiders wordt verzocht erop toe te zien dat hun teams volledig op de 

hoogte zijn van het coronaprotocol en zich aan de opgestelde regels houden. Tijdens 

de wedstrijd. 

•  Coaches/ploegleiders wordt verzocht het aantal bewegingen te minimaliseren en in 

principe te allen tijde op dezelfde plek te blijven. Dit geldt ook tijdens het inzwemmen.  

•  Coaches/ploegleiders wordt verzocht vooraf duidelijke afspraken te maken met hun 

sporters, o.a. wanneer en waar zij langs komen voor het voor- of nabespreken van de 

wedstrijd etc.  

 

Trainer/Coaches 
• 1. Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de 

basisregels. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening.  
• 2. De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met 

de 1,5 meter-norm t.o.v. de spelersbank. 
• 3. De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn volgens de 1,5 meter-

norm t.o.v. elkaar, coach en spelersbank. 
• 4. De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach 

mag staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de 
scheidsrechter moet eerst buiten het 6 meter gebied zijn aan de kant van deze 
coach. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een Time-out en wisselen van 
speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de 1,5 meter-
norm. 

• 5. De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter 
bescherming van de scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van 
het bad). 

• 6. Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking 
en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in 
acht te worden genomen door de begeleiding en sporters. 
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• 7. Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de 
voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en 
betrokkenen, gedragen. 

 
Jurytafel 
•  Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de 

basisregels. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. Dan 
wel is per officialplaats een afgeschermde situatie gecreëerd (afzetting met plastic 
wanden). 

•  Kleden zich zoveel als mogelijk al thuis om;  

• De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen 
worden bij wisseling van officials gedesinfecteerd. 

De wedstrijd 
•  Bij wisselen van speelhelften moet er rekening gehouden worden met de 1,5 meter-norm.  
•  De wedstrijdcoördinator van de thuis vereniging publiceert hiervoor duidelijke afspraken in 

het protocol op de website van de vereniging. 

 

Scheidsrechters 
•  Routing accommodatie / Aankomst in het zwembad  

- Schud geen handen!  
- Meld je aan bij de coördinator van de vereniging voor verdere 

informatie. 

• Ontvangstprotocol is aangepast om de maatregels te kunnen waarborgen. Instructie wordt 
door de thuisvereniging doorgegeven. 

• Controle spelerspassen en nagels 
o Controle nagels. Je houdt nooit als scheidsrechter de handen vast van spelers, maar 

geef je ogen de kost. 
o Controle spelerspassen via eigen mobiel op gepaste afstand 

•  
• Voor de wedstrijd 
o Maak in overleg met wedstrijdcoördinator van de thuisvereniging afspraken over de 

warming-up (tijd en ruimte). 

• Tijdens de wedstrijd 
o Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste 

(1,5m) afstand, anders niet. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.                
o Het uitvoeren van een wissel vindt plaatst met inachtneming van 1,5 meter-norm. De 

verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.        
o Teamofficials en wisselspelers in en rondom spelersbank. 

▪ Coach, assistent-coach, teammanager of fysiotherapeut bevinden zich op onderling 
en met de wisselspelers op 1,5 meter-norm.      

• Het bewust overtreden van de richtlijnen. Zoals binnen de 1.5m norm in de richting van de 
scheidsrechters, juryleden wordt gezien als wangedrag (het opzettelijk of door schuld 
toebrengen van lichamelijk letsel) en zal als zodanig behandeld worden middels een 
directe rode kaart.  

• Na de wedstrijd geen handen schudden; houd hierbij de 1,5 meter-norm in acht. 
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Afgelasten van een wedstrijd 
Vanuit organisatorisch en sportief oogpunt is het verzoek om zoveel als mogelijk de 
wedstrijden te laten plaats vinden. In de speeldagenkalender is weliswaar rekening 
gehouden met een (beperkte) reserve aan het einde van de competitie. Echter probeer als 
vereniging te allen tijde de wedstrijd te spelen, ook al is dat met een beperkt aantal spelers. 
Uiteraard met inachtneming van het genoemde onder hoofdstuk 1.1 algemeen 
(competitiebepalingen). We willen zoveel als mogelijk op verantwoorde wijze 
waterpolowedstrijden spelen en dat kan alleen met de inzet van iedereen. Indien een 
wedstrijd wordt afgelast, wordt de wedstrijd (voorlopig) niet ingehaald. Indien de 
competitieleider van de bondscompetitie dan wel regiocompetitie het nodig acht, voor het 
alsnog inhalen van de betreffende wedstrijd, dan worden beide teams hiervan op de hoogte 
gebracht. 

Indien vastgesteld wordt dat een verenigingen/team op verkeerde wijze gebruikt maakt van 
het afgelasten van een wedstrijd, kan volgens de reglementen (E26) gehandeld worden. 

Communicatie afgelasten wedstrijden  

o Het secretariaat van de vereniging neemt direct contact op met de competitieleiding 
indien een wedstrijd afgelast moet worden. (in het weekend met het 
calamiteitennummer).                      

o De tegenstander en de ingedeelde officials worden door de competitieleiding 
geïnformeerd.      

o De competitieleiding zal zo snel mogelijk via Sportlink de betreffende wedstrijd op 
afgelast plaatsen, waardoor dit inzichtelijk wordt in de KNZB Waterpolo app (klikken op 
de wedstrijd zelf of door een pushbericht). 

• Verplaatsen van wedstrijden indien een wedstrijd binnen een programma van een 
vereniging wordt afgelast:                    

o Bij afgelasting kunnen de overige wedstrijden aangepast worden (uiterlijk tot aan vrijdag 
12.00 uur), daarna blijven de vastgestelde aanvangstijden voor de overige wedstrijden 
staan.  

o Er volgt geen restitutie bij niet gespeelde wedstrijden van badwater of inschrijfgeld door 
KNZB. 

  

javascript:void(0);


Protocol EZC en Piranha Polowedstrijden                                                                                                                               6 
 

 



Protocol EZC en Piranha Polowedstrijden                                                                                                                               
7 

 

 

  Datum wedstrijd: ______________________________________________________

 


