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Protocol Waterpolo wedstrijden 
MZ&PC De Fuut 
i.v.m. Coronavirus (COVID-19) 
Bijlage onderaan: looproutes tijdens waterpolowedstrijden 
 
Corona coördinatoren 
1. Tijdens wedstrijden zijn er continu twee Corona verantwoordelijken van de waterpolo afdeling 

aanwezig: te herkennen aan de opvallende hesjes. 
2. Deze twee Corona coördinatoren worden ingepland en aangestuurd door de Man van de Dag 

coördinator. 
3. Gedurende een wedstrijdavond kunnen de twee Corona coördinatoren wisselen. Bijvoorbeeld 

omdat ze zelf moet spelen of tafelen. 
4. De Corona coördinatoren zien toe op de naleving van het Waterpolo wedstrijd protocol in het 

wedstrijdbad, in het doelgroepenbad, bij de kleedruimtes en op de tribune. 
 
Wedstrijdvoorbereiding 
1. Kom omgekleed naar de wedstrijd (zwemkleding onder je kleding). 
2. Kom niet eerder dan 20 minuten voor de start van je wedstrijd naar binnen 
3. Buiten het zwemwater - naast het bad, in de gangen, in de kleedruimtes, etc. – dient de 1,5m 

afstandsnorm in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot en met 17 
jarigen ten opzichte van volwassenen.  

4. Voorbij de gesloten horeca is de looproute op wedstrijddagen gewijzigd. Vanaf de betreding van 
het kleedkamergedeelte is de route omgekeerd: volg de waterpolo wedstrijd bordjes en loop 
tegen de pijlen op de grond in. 

5. Via de kleine kleedhokjes – schoenen uit - en douches komt men in het doelgroepenbad. 
6. In het doelgroepenbad zijn 4 vakken (2 thuis & 2 uit) gecreëerd waar teams kunnen wachten tot 

het wedstrijdbad gereed is. 
7. In het juiste vak kan men zich omkleden en indraaien (alles op 1,5 meter afstand van elkaar) 
8. Wacht in het vak tot een van de Corona coördinatoren je komt halen. 
 
Wedstrijd(bad) 
1. Buiten het zwemwater - naast het bad, in de gangen, in de kleedruimtes, etc. – dient de 1,5m 

afstandsnorm in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot en met 17 
jarigen ten opzichte van volwassenen.  

2. In het wedstrijdbad zijn naast Corona coördinatoren alleen mensen aanwezig die op het 
wedstrijdformulier staan: spelers, (assistent)coaches, scheidsrechters en w-functionarissen.  

3. Bij binnenkomst in het wedstrijdbad zetten spelers en coaches hun tas in het tassenrek en gaan 
aan de juiste kant het water. 

4. De stoelen op de kant staan tot 2 meter achter de doellijn en 1,5 meter uit elkaar; middels 
gieters met badwater kunnen de stoelen gedesinfecteerd worden. 

5. De coaches zitten ter hoogte van de achterlijn wanneer hun ploeg verdedigt. Wanneer hun ploeg 
aanvalt mogen coaches staan, mits de scheidsrechter uit de eigen 6 meter weg is. 

6. Hou te allen tijde voldoende afstand van de scheidsrechters. 
7. Wissels vinden plaatsen op 1,5 meter afstand (verantwoordelijkheid teams) 
8. Doe de kant wissel tussen periode 2 en 3 zo veel mogelijk via het water en hou op de kant van 

iedereen – ook teamgenoten – voldoende afstand. 
9. Na de wedstrijd op de kant geen handen schudden, afstand houden, tas pakken en via de 

douche ruimte naast de jurytafel het bad verlaten. De uitploeg verlaat als eerste het bad 
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Na de wedstrijd 
1. Er zijn te weinig douches op de looproute om na de wedstrijd te douchen. 
2. Er zijn 4 grote kleedruimtes beschikbaar met 8 plekken per kleedkamer;  

in basis zijn er 2 dames en 2 heren kleedkamers. 
3. Een van de Corona coördinatoren begeleid iedereen naar de kleedruimtes om opstoppingen te 

voorkomen en een optimale verdeling (m/v) over de kleedruimtes te garanderen. 
4. Kleed je zo snel mogelijk om en verlaat het zwembad via de uitgang. 
 
Scheidsrechters 
1. Kom omgekleed naar de wedstrijd. 
2. Via de kleine kleedhokjes – schoenen wissel - en douches komt men in het doelgroepenbad. 
3. Volg na aankomst in het doelgroepenbad direct de route voor scheidsrechters naar de 

scheidsrechter area (exclusief voor scheidrechters) rechts naast de jurytafel of wacht tot de 
Corona coördinator u komt halen  

 
Jurytafel 
1. Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de wedstrijd 
2. Om de 1,5 meter norm tot elkaar en de scheidsrechter(s) na te komen bestaat de jurytafel uit 2 

tafels i.p.v. 1 tafel en dragen de officials een (verstrekt) mondkapje. 
3. De jurytafel materialen – tablet, klok, 30-seconden, vlaggen - worden na wisseling van de 

officials eerst gedesinfecteerd met aanwezige desinfectie middelen. 
 
Tribune 
1. De tribune in het Safaribad is gesloten; zowel voor thuispubliek als voor begeleiders/chauffeurs 

van een Jeugd uitploeg. In het zwembad is ook geen plek voor begeleiders/chauffeurs. Er is wel 
een livestream beschikbaar via YouTube mits voldoende vrijwilligers beschikbaar. 
 

Horeca 
1. De Horeca in het Safaribad is gesloten. 

 
COVID-19 verantwoordelijken binnen de vereniging  
1. COVID-19 verantwoordelijken zijn het aanspreekpunt voor leden, vrijwilligers en zwembaden in 

geval van vragen en opmerkingen over dit protocol en de toepassing ervan 
2. Voorzitter Waterpolo: Tim van de Pol; voorzitter@waterpolodefuut.nl; 06 – 41 21 70 06 
3. Corona coördinator Waterpolowedstrijden: Sjors de Groot, sjors_de_groot@live.nl;                    

06 – 57 82 08 02 
4. Dit document wordt bijgewerkt n.a.v. de aangepaste regelgeving en ervaringen tijdens het 

gebruik. De laatste versie is altijd te vinden op onze website www.mzpcdefuut.nl. 
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Handige links De Fuut 

De Fuut WP wedstrijd protocol: 
https://www.youtube.com/watch?v=DzeubPU5Y6U 
De Fuut YouTube kanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UC_pZqejelamEQqalOaf1TEw 

Handige links KNZB 

KNZB – algemeen Corona protocol: 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/ 
KNZB - wedstrijdprotocol: 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/wa
terpolo_waterbasketbal/ 
KNZB - overzicht protocollen per vereniging: 
https://fd7.formdesk.com/knzb/CoronaSjabloon/?get=1&sidn=9ce6d35bdde84997899693377c78ef
cc&results 
 
Plattegrond looproutes waterpolo wedstrijden De Fuut in Safaribad 

 

 
 
 


