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Algemeen
•

•
•
•
•

Tijdens waterpolowedstrijden houden alle aanwezigen (sporters, officials,
begeleiders en kader) zich aan het wedstrijdprotocol waterpolo dat
opgesteld is door de KNZB (te lezen op
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronapro
tocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/) en het algemene
zwemprotocol van zwemvereniging DOS Varsseveld (te lezen op
https://www.dosvarsseveld.nl/wpcontent/uploads/2020/05/Zwemprotocol-DOS.pdf);
Als beide protocollen met elkaar in tegenspraak zijn geldt het
zwemprotocol van DOS Varsseveld;
Dit Corona wedstrijdprotocol waterpolo bevat alleen de nadere uitwerking
van de algemene protocollen die hierboven genoemd zijn;
De laatste versie van dit protocol is beschikbaar op de website van DOS
Varsseveld;
Dit protocol is gebaseerd op de maatregelen en protocollen zoals die
gelden op de datum van vaststelling van dit document. Bij gewijzigde
regelgeving kan dit protocol hierop aangepast worden.

Organisatie en procedures
•

•

Dit protocol wordt kenbaar gemaakt aan de bezoekende vereniging door
publicatie op de website van DOS Varsseveld en is beschikbaar in het
zwembad tijdens waterpolowedstrijden;
De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de
protocollen en de bezoekersregistratie tijdens waterpolowedstrijden.

Sporters
•

Sporters mogen het zwembad niet eerder betreden dan 30 minuten voor
de geplande aanvang van de wedstrijd. Een uitzondering hierop wordt
gemaakt voor sporters van DOS Varsseveld die de eerste wedstrijd spelen
op een speeldag. Zij mogen het zwembad 45 minuten voor aanvang van
de eerste wedstrijd betreden om het speelveld op te bouwen;
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•

•

•

•

•
•
•

•
•

Per team is één kleedkamer beschikbaar. In de kleedkamers is
aangegeven op welke plaatsen men zich mag omkleden. Na het omkleden
nemen de sporters hun kleding en schoenen mee in de zwemzaal zodat de
kleedkamer leeg achtergelaten wordt voor het volgende team;
Als het aantal beschikbare plaatsen in de kleedkamer niet voldoende is
voor het hele team om gelijktijdig om te kleden moet in groepen worden
omgekleed;
Voorafgaand aan de wedstrijd wachten teams zoveel als mogelijk in de
kleedkamer. Wanneer dit niet verantwoord kan i.v.m. de grootte van het
team kan een deel wachten bij het ondiepe zwembad;
De spelers betreden de zwemzaal via de douches en verlaten na de
wedstrijd zo snel mogelijk de zwemzaal via de deur naar de gang van de
kleedkamers. Deze route wordt met pijlen aangegeven;
Voor- en nabespreking van de wedstrijd moet plaatsvinden in de
kleedkamer of buiten het zwembad;
Warming-up kan plaatsvinden nadat de teams die de voorafgaande
wedstrijd hebben gespeeld de zwemzaal hebben verlaten;
De in het zwembad aanwezige banken worden niet gebruikt als
spelersbank. Voor de reservespelers en de coach en/of teammanager zijn
stoelen beschikbaar. Tijdens wedstrijden van volwassenen worden deze
stoelen op 1,5m afstand van elkaar geplaatst;
Het is voor sporters niet mogelijk de wedstrijd voorafgaand of volgend op
de eigen wedstrijd als bezoeker te volgen;
De jurytafel is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de wedstrijd
als het gaat om het naleven van de coronaprotocollen.

Trainers/Coaches
•

Voor de trainers/coaches zijn er geen nadere regels dan die welke
genoemd zijn in het KNZB Corona wedstrijdprotocol waterpolo.

Jurytafel
•

•

De wedstrijdsecretaris en tijdopnemer nemen plaats op de uiterste hoeken
van de jurytafel om op deze manier 1,5m afstand tot elkaar te houden. De
tijdwaarnemer die de schotklok bedient neemt plaats op 1,5m afstand van
de jurytafel aan de kant waar de tijdwaarnemer zit;
Desinfectiematerialen voor alle te gebruiken materialen worden samen
bewaard met de wedstrijdmaterialen. Als desinfectiematerialen bijna op
zijn geeft de wedstrijdsecretaris dit door aan de polosecretaris zodat deze
bijtijds aangevuld kunnen worden.

De wedstrijd
•

Bij het wisselen van speelhelft zwemmen alle spelers die tijdens het
eindsignaal van de periode in het water liggen naar hun eigen (nieuwe)
speelhelft. Wisselspelers, trainers en coaches lopen naar de nieuwe eigen
speelhelft en houden daarbij rechts aan. De wisselspelers zorgen dat hun
eigen stoel gedesinfecteerd wordt met chloorwater uit het zwembad. Voor
dit doel staan emmers bij de stoelen van de wisselspelers. Voor
wedstrijden die door twee scheidsrechters worden geleid geldt dat de
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spelers en trainers/coaches pas van speelhelft wisselen als de
scheidsrechter zich niet meer aan de zijde van het bad tegenover de
jurytafel bevindt.

Scheidsrechters
•

Voor de scheidsrechter wordt een stoel klaargezet op 1,5m naast de
jurytafel, aan de zijde van de wedstrijdsecretaris. De stoel wordt door de
wedstrijdsecretaris gedesinfecteerd. Als een wedstrijd geleid wordt door
twee scheidsrechters wordt een tweede stoel op 1,5m afstand van de
eerste stoel klaargezet en ook gedesinfecteerd.

Het publiek
•

•

•

•
•

•

•
•

Er wordt geen publiek toegestaan bij de wedstrijden. Dit geldt voor zowel
thuis- als uitpubliek. Ouders die kinderen van DOS Varsseveld naar de
wedstrijd brengen hebben dus ook geen toegang tot de zwemzaal;
De enige uitzondering hierop vormen chauffeurs van de bezoekende
vereniging die ingedeeld zijn om kinderen naar het zwembad te brengen
tijdens jeugdwedstrijden van B- tot en met F-jeugdteams;
Er worden niet meer chauffeurs toegelaten dan het aantal waarvan
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat noodzakelijk is om het team
naar de wedstrijd te vervoeren. Bij betreden van de zwemzaal moeten zij
hun naam en contactgegevens noteren op de lijst die daarvoor
beschikbaar wordt gesteld. De chauffeurs moeten plaatsnemen op de
stoelen die voor hen klaargezet zijn;
De bezoekerslijst ligt klaar op de tafel bij de ingang met desinfectiemiddel;
Het team van DOS Varsseveld dat op een wedstrijddag het zwembad
opbouwt zorg ervoor dat een aantal stoelen langs de lange zijde van het
bad, op de bruine tegels, geplaatst worden voor de chauffeurs van de
bezoekende vereniging. Dit is alleen noodzakelijk tijdens wedstrijden van
jeugdteams. Alle stoelen worden op 1,5m afstand geplaatst.
Het invullen van de lijst met contactgegevens geldt alleen voor de
chauffeurs. Voor spelers, trainers/coaches en juryleden geldt dat hun
namen geregistreerd worden op het wedstrijdformulier;
De wedstrijdsecretaris zorgt ervoor dat voor elke wedstrijd een lijst
beschikbaar is waarop de contactgegevens worden genoteerd;
De contactgegevens worden maximaal 14 dagen bewaard, hierop wordt
toegezien door de polosecretaris die formulieren ouder dan 14 dagen
vernietigt. De wedstrijdsecretaris is ervoor verantwoordelijk dat de lijst
van de vorige wedstrijd bij de jurytafel komt te liggen en een nieuwe lijst
klaarligt voor de volgende wedstrijd. De wedstrijdsecretaris van de laatste
wedstrijd is ervoor verantwoordelijk dat alle bezoekersformulieren bij de
polosecretaris terechtkomen.
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