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Corona wedstrijdprotocol waterpolowedstrijden Rienderoord 

Uitgangspunten: 

• RIVM richtlijnen gelden te allen tijde 
• Het KNZB Corona wedstrijdprotocol geldt als leidraad 
• Richtlijnen/protocol Rienderoord 
• Richtlijnen/protocol training zv de Spreng 
 

In aanvulling hierop: 

• Zorg dat je tussen 10 en 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het zwembad aankomt. 
• Het betreden van het pand vindt plaats via de aangegeven route. 
• Desinfecteer je handen bij de ingang 
• De zwemzaal is slechts toegankelijk voor officials, spelers en coaches/begeleiders die aan de 

badrand mogen plaatsnemen.  Dus NIET voor toeschouwers en chauffeurs, dit in 
afwijking van de KNZB richtlijnen. Dit betekent ook dat de registratie voor bron- en 
contactonderzoek via sportlink is gewaarborgd. 

• Indien mogelijk kunnen toeschouwers en chauffeurs plaats nemen in de horeca, dit gebeurt 
onder verantwoording van de horeca, registratie moet in de horeca plaats vinden. Ook 
hier geldt natuurlijk de 1,5 m regel. 

• Teams wachten buiten of indien er plaats is in de horeca tot ze door de corona coordinator 
worden opgehaald. Dit gebeurt pas als de deelnemers aan de vorige wedstrijd de 
zwemzaal hebben verlaten.  

• In het gebied van de hal tot aan de bank bij de douches moeten de schoenen gewisseld voor 
badslippers, het dragen van badslippers is verplicht. 

• De gasten zullen als eerste de zwemzaal betreden en plaats nemen achter het doel aan de 
overzijde. 

• De spelers van de Spreng plaats aan de rechterzijde tussen de douches en de jurytafel, 
eventueel zijn er extra plekken aan de overzijde bij het recreatie bad.  

• Teams dienen in de zwemzaal om te kleden (dus zwemkleding thuis aantrekken) hiervoor 
kunnen ze plaatsnemen bij een van de gele stippen die om de 1,5 m op de bank zijn 
aangebracht, de scheidsrechters controle kan hier plaatsvinden. Er is beperkt ruimte, dus 
houdt rekening met elkaar:  

• De stoelen voor de wisselspelers moeten bij seniorenwedstrijden op 1,5m staan. 
• Bij de spelersbank/stoelen staan 2 emmers voor de voorgeschreven Coronaschoonmaak. 
• Bij het wisselen van speelhelft lopen we met de klok mee rond het bad, houd hierbij voldoende 

afstand, ook van de scheidrechter en de tafel 
• Na afloop van de wedstrijd kleden de gasten als eerste om let op om de 1,5 m te garanderen is 

in de kleedkamer maximaal ruimte voor 7 personen. In overleg met de corona coördinator 
kunnen heren ook gebruik maken van de dames kleedkamer en omgekeerd.   

• Er mag NIET worden gedoucht. 
• Het verlaten van het pand gaat via de aangegeven route. 
• De jurytafel ontsmet zelf na afloop van de wedstrijd (bij wissel van officials) de materialen. 

Neem ook achter de jurytafel de 1.5m afstand in acht. 
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