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KNZB-protocol algemeen 
 
Klik op de volgende link voor het actuele Corona-protocol van de KNZB 
 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_w
aterbasketbal/ 
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Protocol GZVW 
 
Trainingen 
 

• Tijdens de trainingen gelden de richtlijnen uit het protocol verantwoord zwemmen en sportprotocol 
NOC*NSF (pag. 3).  

• Een speler is maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig. Hierbij houdt iedereen zich op de kant aan de 
1,5 meter afstand.  

• Je loopt via de looproutes het zwembad binnen en weer terug naar buiten.  

• Er mogen maximaal 6 mensen in de daar voor bestemde vakken in elke kleedkamer 

• De trainer houdt de aanwezigheid bij per team tijdens de trainingen. Dit i.v.m. eventueel contactonderzoek. 
De trainer geeft dit door aan de waterpolovoorzitter. 

• Bij (milde) klachten thuisblijven.  

• In het bad zelf zit er geen maximum aan mensen. Wie er in het zwembad aanwezig is wordt bijgehouden 
door de trainer. De trainer zorgt ervoor dat er wordt gehouden aan de 6 mensen per kleedkamer en dat 
iedereen die staat te wachten 1,5 meter uit elkaar blijft staan. 

 
Wedstrijden 
 

• Kom niet te vroeg. Teams zijn welkom vanaf een half uur voorafgaande aan de wedstrijd. 

• Teams wachten buiten, totdat ze opgehaald worden door de Corona-coördinator. 

• Bij binnenkomst je handen desinfecteren met het aanwezige desinfectiemiddel. 

• Bij binnenkomst van zwembad de Watertoren zal een groot bord staan met daarop relevante actuele 
informatie.  

• Thuispubliek en uitpubliek zijn niet welkom.  

• Omkleden voor de uitploeg kan in beide grote kleedkamers van het wedstrijdbad in de daarvoor bestemde 
vakken zoals die zijn aangegeven in de desbetreffende kleedkamers. Ook kunnen de kleine hokjes gebruikt 
worden. Omkleden voor de thuisploeg kan in beide kleedkamers van het instructiebad. Zwemkleding dient 
thuis alvast aangetrokken te worden. Tassen mogen niet in de kleedkamers blijven staan. Alle persoonlijke 
spullen worden meegenomen richting het bad. 

• Mits er geen wedstrijd bezig is kan de uitspelende ploeg richting de kant van het zwembad lopen waar de 
ramen zijn. Tassen kunnen op de banken worden geplaatst. Zij zullen hier starten. Daar kan het team 
beginnen aan de warming-up / teambespreking. Natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter. 

• Als er een wedstrijd reeds gaande is kan de uitspelende ploeg wachten in de zwemzaal achter het doel aan 
de zijde waar de kleedkamers zijn waar ze zich omkleden of in de ruimte daar waar de douches zich 
bevinden. Uiteraard ook weer met inachtneming van de 1,5 meter. 

• Tijdens het wisselen van speelhelft lopen de coaches aan de zijde tegenover het scorebord naar de andere 
speelhelft. Hier is ruimte om elkaar te passeren, mts men zoveel mogelijk rechts houdt. Spelers wisselen 
zoveel mogelijk via het water van speelhelft. Tijdens deze wissel zal de scheidsrechter even plaatsnemen 
bij de bar. Hierop dient dan natuurlijk gewacht te worden. 

• Na de wedstrijd is er mogelijkheid tot douchen, gebruik alleen de douches waar geen tape op de knoppen 
zit. Uitteams kleden zich om in de kleedruimtes bij het wedstrijdbad. Thuisteam kleden zich om in de 
kleedruimtes bij het instructiebad. De douchetijd dient beperkt te worden en na het omkleden dient het 
zwembad zo spoedig mogelijk verlaten te worden. 

• Bij de wedstrijd is er altijd een Corona-coördinator aanwezig die het naleven van het protocol in de gaten 
houdt. De Corona-coördinator draagt een geel hesje. 
 

• Juryleden zijn welkom vanaf een kwartier voorafgaande aan de wedstrijd. 

• De tablet en bedieningspaneel van de scoreklok dienen gedesinfecteerd te worden voor gebruik. 
 

• Tijdens het vervoer naar wedstrijden is het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt niet als je alleen, 
of alleen met personen uit hetzelfde huishouden rijdt. 


