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PROTOCOL WATERPOLOWEDSTRIJDEN De Treffers 

Opmerking: Als er na het uitbrengen van dit protocol strengere maatregelen van RIVM of KNZB komen dan zijn deze 
maatgevend. 

 
Locatie: 
 Kwekkelstijn Wedstrijdbad te Rosmalen 
 Sportlaan 16 
 5242 CR Rosmalen 
 
Algemene richtlijnen: 

- Blijf thuis indien je klachten hebt 
- Houd je BUITEN het water altijd aan de 1,5 m regel 
- Hoest en nies in je elleboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes 
- Ga direct naar huis wanneer er gedurende de waterpolowedstrijd klachten ontstaan zoals; 
- Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 
- Indien je na de wedstrijd (of training) toch klachten krijgt, dan moet je dit ook doorgeven aan 

het secretariaat van De Treffers (secretariaat@trefferswaterpolo.nl) 
 
Route naar wedstrijdbad: 

- Binnenkomst zwembad: 
o Het uitteam komt 30 min voor aanvang van de wedstrijd binnen 
o Het thuisteam komt 25 min voor aanvang van de wedstrijd binnen 

- Bij aankomst bij het zwembad meldt ALTIJD één van de spelers/ staf zich in de zwemzaal bij 
de Corona-Verantwoordelijke (CV) 
(deze is te herkennen aan een groen hesje met 1,5m erop) 

- IEDEREEN desinfecteert zijn handen in de hal 
- De CV wijst de kleedkamers en inzwaairuimte aan. 
- Zodra het team naar het wedstrijdbad kan wordt ze door de CV opgehaald. 

(alleen spelers en staf mogen naar binnen) 
- Er mag niks achter blijven in de kleedkamers 
- De spelers gaan met tas de zwemzaal in. Eerst uit-team en dan thuis-team. 

o Het uitteam zet hun tassen voor de raam van het café 
o Het thuisteam zet hun tassen in de tassenkast 

- Gedurende de wedstrijd dient eenieder (vanaf 12 jaar) zich op de kant aan de 1,5m te 
houden. 
 
 

Binnen in de zwemzaal: 
- Houd je altijd aan de looproutes 
- Houd je buiten het water aan de 1,5m 
- Kom alleen uit het water bij je eigen bank 
- Niet schreeuwen 
- Let ook op de afstand tot de scheidsrechters en W-officials 
- Na de wedstrijd neem je je tas mee en gaat naar de kleedkamers volgens de route 
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Wisselen van badhelft: 

- Bij het wisselen van badhelft zwemmen de spelers die in het water liggen, naar de andere 
helft. De spelers/staf op de kant lopen als volgt naar de andere helft (houd 1,5m afstand):  

o Het uitteam loopt langs de ramen 
o Het thuisteam loopt langs de waterkant. 

 
Na de wedstrijd: 

- Geef geen handen, een duim omhoog op afstand kan ook. 
- Pak je tas en loop volgens de route naar je kleedkamer 
- Je mag NIET douchen 
- Graag snel omkleden zodat de kleedkamer weer in orde gemaakt kan worden voor het 

volgende team 
- De kleedkamers graag leeg en schoon achterlaten 

 
Scheidsrechters: 

- Scheidsrechters kunnen zich in de zwemzaal melden bij de Corona-Verantwoordelijke (CV) 
(deze is te herkennen aan een groen hesje met 1,5m erop) 

- Scheidsrechters kunnen zich omkleden in het invalidetoilet (S). 
- Scheidsrechters nemen hun tas mee naar de W-tafel/ stoelen 

 
W-tafel: 

- De W-officials desinfecteren voor aanvang eerst de benodigde materialen/ apparaten 
 
Toeschouwers: 

- In de zwemzaal worden GEEN toeschouwers toegelaten. 
- Uiteraard gelden hier ook de laatste maatregelen van de RIVM. 

 
Algemeen: 

- In het zwembad wordt het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd, met 
uitzondering van de zwemzalen. 

- Volg altijd de aanwijzingen van de CV op. 
- Geen publiek in wedstrijdbad, ook geen chauffeurs 
- Aanwezigen in de zwemzaal worden geregistreerd met sportlink 
- Het kan zijn dat de CV je een andere kleedruimte aanwijst i.v.m. beperkte beschikbaarheid 
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