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Inleiding 

Informatie voor alle aanwezigen  

Eenieder die aanwezig is bij de wedstrijd dient op de hoogte te zijn van het coronaprotocol. 

 

Algemene regels 

 Alle gangbare RIVM-richtlijnen, zoals geen handen schudden, handenwassen, 1,5 meter afstand 

houden (voor volwassenen) en vermijd aan je gezicht zitten, thuis blijven bij klachten als hoesten, 

verkoudheid en koorts, zijn en blijven onverminderd van kracht. 

 In De Rozenburcht is het dragen van een mondkapje alleen verplicht als de 1,5m afstand niet 

gewaarborgd kan worden. 

 Moet je onverwacht hoesten, niezen, enz. ga dan zo snel mogelijk naar een plek uit de buurt van 

anderen en hoest in je elleboog of een papieren doekje of stop je hoofd onder water. Daarna goed 

handen wassen en ontsmetten.  

 Tijdens de wedstrijd is een voor de wedstrijd aangewezen coronaverantwoordelijke aanwezig. 

 De coronaverantwoordelijke kan een ieder die niet consequent de regels van het coronaprotocol 

opvolgt toegang tot de accommodatie ontzeggen. 

 Volg te allen tijde aanwijzingen van het zwembadpersoneel en de vrijwilligers van de organisatie van 

de wedstrijd op. 

 Er worden geen toeschouwers tot de zwemzaal toegelaten. Chauffeurs zonder andere taak tijdens de 

wedstrijd mogen de zwemzaal niet betreden, maar mogen wel wachten in de hal van de 

accommodatie mits zij door de eigen verenging op de deelnemerslijst zijn aangemeld als chauffeur. 

Hierbij moeten zij de 1,5m regel in acht nemen. 

 Volwassenen (ook spelers) (>18 jaar) dienen altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden op de kant. 

Er is geen sprake van ontheffing in kader van de sportbeoefening.  

 Verenigingen worden geacht op de wedstrijddag een deelnemerslijst aan te leveren met naam en 

telefoonnummer van alle deelnemers. (Onder deelnemers wordt verstaan: alle deelnemende 

zwemmers, officials, vrijwilligers en chauffeurs) 

 Iedere deelnemer (incl. coaches, juryleden, officials, vrijwilligers en chauffeurs) wordt geacht op de 

wedstrijddag te verklaart dat hij/zij of familieleden klachten vrij is/zijn via de website 

www.Zeehond73.nl onder het kopje Covid-19 of via de volgende link: 

https://www.zeehond73.nl/registratie-zwemwedstrijden/ 

Deze gegevens worden 2 weken bewaard.  

 Voor iedere waterpolowedstrijddag moet een apart draaiboek worden opgesteld volgens standaard 

draaiboek “Draaiboek veilige wedstrijden waterpolo SG SCOMZeehondDuck”.  

 

https://www.zeehond73.nl/registratie-zwemwedstrijden/
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Aankomst/vertrek 

 Om drukte voor en rondom de Rozenburcht te voorkomen moeten de teams gefaseerd bij het 

zwembad aankomen.  

 Elke teamlid wordt verzocht maximaal 10 minuten voor deze tijd bij het zwembad aanwezig te zijn. 

Verzamelen van teams gebeurt buiten voor de Rozenburcht verspreid over de parkeerplaats. 

 Indien een teamlid eerder dan de gestelde 10 minuten aanwezig is, wordt verzocht in de auto te 

wachten. Wacht niet in de hal van het zwembad of voor de deur van de Rozenburcht. 

 De teams kunnen het zwembad betreden op het moment dat de organisatie het aangeeft. 

 In De Rozenburcht is het dragen van een mondkapje alleen verplicht als de 1,5m afstand niet 

gewaarborgd kan worden. 

 Bij entree van het zwembad desinfecteert een ieder zijn/haar handen bij de door zwembad verstrekte 

desinfecteermiddelen. Volg de begeleider of de aangegeven routing in het zwembad. 

 Verenigingen worden geacht op de wedstrijddag een deelnemerslijst aan te leveren met naam en 

telefoonnummer van alle deelnemers. (Onder deelnemers wordt verstaan: alle deelnemende 

zwemmers, officials, vrijwilligers en chauffeurs) 

 Na de wedstrijd wordt een ieder verzocht snel het bad te verlaten. Spelers kunnen niet opgewacht 

worden in de hal van het zwembad. Ouders kunnen hun zoon/dochter in de auto, dan wel buiten de 

accommodatie opwachten.  

 

Tijdens de wedstrijd 

 Geforceerd stemgebruik of zingen is verboden. Aanmoedigen van sporters is dus niet toegestaan. 

(tip: Ratel, trommel of andere attributen waarbij niet de mond gebruikt wordt zijn wel toegestaan) 

 

Informatie voor teams 

Algemeen 

 Elk team krijgt 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd toegang tot het zwembad en wordt onder 

begeleiding van de organisatie naar hun vaste plaats in de zwemzaal. 

 In De Rozenburcht is het dragen van een mondkapje alleen verplicht als de 1,5m afstand niet 

gewaarborgd kan worden. 

Omkleden 

 De organisatie wijst elke team de juiste kleedkamer. In de kleedkamer wordt elke sporter >18j. geacht 

zich te houden aan de 1,5 m maatregel. 

 Douches kunnen gebruikt worden mits er 1,5m afstand gehouden wordt.  

 De teams verlaten zo snel als mogelijk de accommodatie. 

Tijdens de wedstrijd 

 Geforceerd stemgebruik of zingen is verboden. Aanmoedigen van sporters is dus niet toegestaan. 
             (tip: Ratel, trommel of andere attributen waarbij niet de mond gebruikt wordt zijn wel toegestaan) 

 Tijdens de wedstrijd is spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. In het water geldt de 1,5m 
maatregel niet. 
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 Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere 
activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter norm in acht te worden genomen. 

 Voor alle volwassenen >18 jaar op de spelersbank geldt de 1,5 meter afstandsmaatregel.  
 De teams wisselen van speelhelft in het water op aangeven van de scheidsrechter. 

 Aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, 

tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen. 
 Als de wedstrijd ten einde is geldt te allen tijde voor alle teamleden >18j de 1,5 m afstand maatregel.  

 
 

Informatie voor coaches 

Algemeen 

 Coaches hebben een belangrijke voorbeeldrol tijdens de wedstrijd. Zij worden verzocht deze rol op 

zich te nemen, onder andere door zich strikt te houden aan de regel dat geforceerd stemgebruik 

verboden is en zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, 

tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen. 

 Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen sprake 

van ontheffing in het kader van de sportbeoefening.  

Tijdens de wedstrijd  

 De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meter norm 

t.o.v. de spelersbank. 

 De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn volgens de 1,5 meter norm t.o.v. elkaar, 

coach en spelersbank. 

 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 in achtneming van de 1,5 meter 

norm. 

 De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter bescherming van de 

scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van het bad). 

 Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere 

activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter norm in acht te worden genomen door 

de begeleiding en sporters. 

Informatie voor officials 

Algemeen 

 Alle officials kleden zich thuis om en worden door de organisatie begeleidt naar hun zitplaats binnen 

de zwemzaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Zij mogen eerder de accommodatie in dan 

de spelers. 

 Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1,5 meter norm zoals genoemd in de basisregels. Er is 
geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. Als het niet mogelijk aan de is 1,5m 
norm te voldoen wordt er per officialplaats een afgeschermde situatie gecreëerd (afzetting met plastic 
wanden). 
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Voor de wedstrijd 

 De Scheidrechter houdt bij de nagelcontrole nooit de handen vast van de speler, maar beoordeelt met 
de ogen. 

 De scheidsrechter ontvangt voor de wedstrijd het draaiboek met daarin de afspraak over de warming-
up (tijd en ruimte) 

Tijdens de wedstrijd 

 Het vieren van een doelpunt kan alleen plaatsvinden door een individu met gepaste afstand (1,5m) 
zonder verbaal geweld. 

 Het uitvoeren van een wissel vindt plaats in het water. 
 Het bewust overtreden van de richtlijnen (zoals 1,5m-norm, roepen, schreeuwen) in de richting van de 

scheidsrechter of juryleden wordt gezien als wangedrag (het opzettelijk of door schuld toebrengen van 
lichamelijk letsel) en zal als zodanig behandeld worden middels een rode kaart. 

 Na de wedstrijd mogen er geen handen worden geschud. 

 

Informatie voor Toeschouwers 

 Tijdens de wedstrijd is het niet mogelijk om toeschouwers toe te laten in het zwembad.  
 Chauffeurs zonder andere taak tijdens de wedstrijd mogen de zwemzaal niet betreden, maar mogen 

wel wachten in de hal van de accommodatie mits zij door de eigen vereniging op de deelnemerslijst 

zijn aangemeld als chauffeur. Hierbij moeten zij de 1,5 m regel in acht nemen. 
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Plattegrond zwemzaal  

 


