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1. Inleiding
GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND
HOUDT TE ALLEN TIJDE 1,5 METER AFSTAND ALS JE UIT HET WATER BENT.

Er moet bij elke wedstrijd corona coördinator aanwezig zijn!

Is er geen corona coördinator aanwezig, dan is de scheidsrechter gerechtigd om de wedstrijd te
annuleren. Ook wanneer een scheidsrechter het idee heeft dat de corona-maatregelen niet worden
nageleefd in en rondom het bad, kan hij/zij de wedstrijd staken.
Let op: In het jurytafel-rooster staat wie wanneer ingepland is als corona coördinator.

2. Corona coördinatoren
1. Zorg ervoor dat je een half uur voor de officiële starttijd van de wedstrijd aanwezig bent.
2. Trek het daarvoor bestemde gele hesje aan. Dit ligt in de kast van de jurytafel. Hiermee ben je
duidelijk herkenbaar.
3. Ga bij de ingang van de accommodatie staan en stuur de spelers van het thuis- en gastteam naar
kleedruimtes A (thuisteam) en B (gastteam). Vertel ze dat ze dat ook de locatie voor de
voorbespreking is en dat je ze ongeveer 10 tot 15 minuten voor de start van de volgende wedstrijd
komt halen en ze naar de locatie van de warming-up brengt.
4. Ontvang de scheidsrechters.
5. Ga weer bij de ingang staan en informeer eventueel publiek dat ze toegang krijgen tot de
accommodatie wanneer het publiek van de vorige wedstrijd het gebouw verlaten heeft of – indien dat
niet van toepassing is - wanneer de wedstrijd begint.
6. Informeer het thuisteam 10-15 minuten voor start van de wedstrijd:
- dat ze de zwemzaal mogen betreden,
- dat ze hun tassen in het tassenrek moeten zetten,
- waar de locatie van de warming-up is en
- dat ze na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk moeten douchen en vertrekken.
Geef seniorenteams door dat de 1,5 meter-norm overal gehandhaafd dient te worden.
7. Daarna informeer je het gastteam.
8. Ga weer de ingang tot het publiek van de vorige wedstrijd naar buiten komt. De corona coördinator
van die wedstrijd is de laatste persoon die naar buiten komt.
9. Daarna laat je het publiek van deze wedstrijd naar binnen. Laat het publiek de QR-code scannen,
waarbij ze zich kunnen aanmelden voor de wedstrijd. Informeer ze dat de stoelen vaste plaatsen
hebben en dat ze na de wedstrijd direct de zwemzaal moeten verlaten via dezelfde deur en
vervolgens via de routing naar de uitgang.
10. Ga tot een kwartier na aanvang van de wedstrijd bij de ingang staan om later (of te vroeg!) publiek op
te vangen. Wanneer de volgende coördinator arriveert, ga je naar de tribune om te waarborgen dat
iedereen zich aan de regels houdt.
11. Jouw taak eindigt wanneer je na de wedstrijd met het publiek naar buiten vertrekt.
In ieder geval tot 19 oktober a.s. mag er geen publiek bij wedstrijden aanwezig zijn. Punt 8 t/m 11 zijn
in die periode daarom niet van toepassing.
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3. Spelers/coaches/aanvoerders
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Niet roepen of schreeuwen. Ook yells zijn niet toegestaan.
Schud geen handen voor en na de wedstrijd.
Spelers kunnen de eigen spelersbank zelf desinfecteren.
Bij de spelersbanken van beide teams staan hiervoor minimaal 2 emmers gevuld met chloorwater uit
het zwembad.
Alleen tijdens de wedstrijd in het water is spelcontact toegestaan. Op alle overige activiteiten in de
zwemzaal is de 1,5 meter-norm van toepassing voor iedereen van 18 jaar en ouder.
Dat geldt dus ook voor rustmomenten (op de spelersbank), time-outs (buiten het water), warming-up,
voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om.
Na de wedstrijd moeten de spelers zo snel mogelijk de zwemzaal verlaten.
Dit is om te voorkomen dat het maximum aantal toegestane personen in de zwemzaal overschreden
wordt.
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
inachtneming van de 1,5 meter-norm.
Het bewust overtreden van de richtlijnen met betrekking tot de 1,5 meter-norm, wordt gezien als
wangedrag en bestraft met een directe rode kaart.
Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun teamgenoten zich aan de voorschriften
houden en zich met respect tegenover de scheidsrechter en betrokkenen gedragen.
Na de wedstrijd gaat iedereen bij voorkeur aan de raamkant het water uit. De teams van de volgende
wedstrijd lopen naar de tribunekant en gaan pas het water in wanneer er niemand meer in het water
is.

4. Juryleden
•
•

•

•

Kleed je thuis al zoveel mogelijk om.
Extra activiteiten juryleden eerste wedstrijd:
- emmers klaar zetten
- tassenrekken klaarzetten met uit- en thuisbordjes (rekken tegen muur ‘aquarium’ plaatsen met
zoveel mogelijk tussenruimte)
- uit- en thuisbordjes op deuren kleedkamers en fitness-kleedruimtes in hal ophangen
- QR-codes bij deur tribune ophangen
- hesje corona coördinator klaarleggen
- max. 20 stoelen tribune op 1,5 meter afstand klaarzetten (2 rijen van 10)
- 2 tafels (dus niet 1!) voor de jurytafel neerzetten.
Alle materialen genoemd onder punt 1 t/m 5 liggen in de kast met jurytafel-materialen (emmers staan
er bovenop).
Extra activiteiten juryleden laatste wedstrijd:
alles opruimen en terugleggen in de kast van de jurytafel (emmers bovenop of naast de kast op het
ere-schavot).
De tablet, de klok, de 30-seconden knop en alles wat door de juryleden is aangeraakt, moet na afloop
van de gejureerde wedstrijd worden gedesinfecteerd. Desinfecterende doekjes hiervoor liggen in de
groene mand.
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5. Publiek
In ieder geval tot 19 oktober a.s. mag er geen publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn.

6. Plattegrond

7. KNZB protocollen
De Corona protocollen voor alle KNZB activiteiten vind je hier.
Het protocol waterpolo vind je hier
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