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Corona protocol waterpolo training 
DOS Varsseveld  

 
 
Versie-informatie 
Versie:  1.0 
Vastgesteld op 1 november 2020 
Locatie <DOS WEBSITE> 

Algemeen 
Gedurende alle trainingen van alle disciplines gelden de algemene coronamaatregelen 
van DOS Varsseveld. Deze zijn te vinden op de website van DOS. Instructies van trainers, 
toezichthouders of personeel dienen ten alle tijden worden opgevolgd.  
 

Waterpolotraining Senioren 
Dames: woensdag 20.00 uur tot 21.00 uur 
Heren: vrijdag 21.00 uur tot 22.00 uur 
 

- Er mogen maximaal 16 mensen tegelijk trainen.  
- Er wordt weer in de breedte baantjes gezwommen met ieder zijn eigen 2 pionnen. 
- Daarna wordt het bad fysiek in vieren gedeeld door 2 zwemlijnen; 1 in de lengte en 1 in 

de breedte. Dan worden groepjes gemaakt van maximaal 4 personen waar ook andere 
oefeningen met bijv. een bal op 1,5 m afstand gedaan kunnen worden.  

• Toegestaan binnen de eigen vereniging met de eigen leden met een 
groepsomvang van maximaal 4 personen. Deze 4 personen vormen tezamen een 
zogeheten ‘bubbel’. 

• Binnen een bubbel geldt de minimale afstand van 1,5 meter 
• Per training(sdag) mag je alleen samen trainen binnen die gemaakte bubbel van 

4 personen 
• Per training(sdag) mag er niet onderling gewisseld worden tussen 2 bubbels, je 

blijft dus binnen je groepje van maximaal 4 personen een hele training(sdag) 
samen trainen.  

• De samenstelling van een bubbel geldt voor 1 training(sdag). Voor een volgende 
training(sdag) kun je een andere bubbel samenstellen (max 4 personen).  

• Afhankelijk van de accommodatiegrootte kunnen meerdere bubbels op 1 
trainingsmoment in het water toegestaan worden, met inachtneming van de 1,5 
meter-norm in de bubbel EN tussen die bubbels. 
 

• Materialen: iedere bubbel van maximaal 4 personen maakt binnen 1 
training(sdag) gebruik van de “eigen” ballen en komen de ballen niet in 
aanraking met leden van andere bubbels 

• Bij de senioren is het helaas niet mogelijk om oefeningen op het goal te doen 
i.v.m. het houden van de 1,5 m afstand en de bal die bijvoorbeeld alleen in de 
eigen bubbel gebruikt mag worden.  

 

https://www.dosvarsseveld.nl/wp-content/uploads/2020/05/Zwemprotocol-DOS.pdf
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De aanvoerders zorgen voor 1 groepsapp van alle dames en 1 groepsapp van alle heren zodat er 
vooraf besproken kan worden welke 16 mensen gaan trainen.  
 
 
Dames en herenteams zorgen dat ze thuis hun badkleding aandoen. In de zwemzaal uitkleden,  
trainen en daarna ook in de zwemzaal weer omkleden. Dit scheelt veel onderling contact en 
schoonmaakwerk.  
Iedereen pakt bij binnenkomst een eigen stoel die op 1,5 meter afstand staat van de vorige stoel. 
(Voor de dames staan deze stoelen al klaar vanuit de jeugd. Wacht op 1,5 m afstand van elkaar 
tot deze stoelen vrij zijn en de jeugd via de deur aan de kantinezijde naar de kleedkamers loopt.) 
Hier leg je je spullen op. Daarna loop je rechtstreeks naar een pion langs de badrand om op deze 
plek te gaan trainen. Na afloop van de training worden de stoelen weer opgeruimd. Hou ook met 
opruimen 1,5 m afstand van elkaar.  
 
De trainingcarrousel wordt op vrijdag avond tot nader bericht gestopt. De heren regelen 
onderling wie de vrijdag avond training verzorgd.  
 
De aanvoerders schrijven op wie aanwezig waren op de training, om bij mogelijke besmetting 
snel te kunnen zien wie aanwezig was.  
  

Waterpolotraining Jeugd 
B,C,D,E-jeugd woensdag van 19.00 uur tot 19.55 uur 
 

- Er mogen maximaal 28 mensen trainen, alleen leden binnen de eigen vereniging. 
- In het water zijn geen maatregelen tot 1,5 meter, zodra je op de kant bent wel. 
- Het gebruik van materialen en ballen is door alle sporters in het water toegestaan. 

 
 
Ook voor deze training trek je vooraf thuis de badkleding aan. Bij binnenkomst pakt iedereen 
een eigen stoel die op 1,5 meter afstand staat van de vorige stoel. Hier kleed je je uit en leg je je 
spullen op. Daarna volg je de instructies op van je trainers., op de kant dus 1,5 m. afstand 
houden, in het water hoeft dit niet. Na afloop kunnen jullie de stoelen laten staan voor de 
training van de dames. De doelen moeten na afloop van de training wel opgeruimd worden. De 
training stopt 5 minuten eerder dan normaal. Zo kan iedereen zijn spullen van de stoelen halen 
en komen jullie niet in aanraking met het damesteam, dat na jullie traint. Jullie lopen terug via de 
deur aan de kantinezijde naar de kleedkamers om daar om te kleden. 
 
De trainer schrijft op wie aanwezig waren op de training, om bij mogelijke besmetting snel te 
kunnen zien wie aanwezig was.  
 

Extra mogelijkheid om te zwemmen op vrijdag avond 
Senioren waterpolo: vrijdag 20.00 uur tot 20.55 uur 
 
Omdat er maar 16 senioren tegelijk kunnen trainen en dat er op de vrijdag avond niet tegelijk 
getraind kan worden met  de waterpolo heren en de selectiezwemmers, hebben wij voor de 
waterpoloërs en extra moment gecreëerd om te zwemmen.  
Dit is op vrijdag avond van 20.00 tot 20.55 uur.  
Baan 1,,2 en 3 zal beschikbaar zijn voor de selectie zwemmers. Op baan 4 en 5 is er ruimte voor 
in totaal 8 personen om zelfstandig en zonder trainer baantjes te zwemmen.  
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In overleg met de aanvoerders wordt hier geen grote groepsapp voor aangemaakt. Laura geeft 
training aan de selectie zwemmers en zal voorafgaand aan deze training een blaadje op de 
blauwe deur plakken voor de senioren. Wanneer je dan wilt zwemmen kun je je naam hier op 
schrijven (pen meenemen) en door de blauwe deuren lopen. Wanneer er 8 namen staan moet je 
helaas weer terug naar huis.  
 
Regels omtrent het zwemmen in baan 4 en 5: 
 
1. Meer dan één zwemmer is 18+ (één tot een maximum van acht zwemmers) 

1.1. Wanneer er meer dan 1 zwemmer 18+ is wordt zowel baan 4 als baan 5 ter beschikking 

gesteld. De zwemmers zwemmen in twee groepen (bubbels) van 4 over baan 4 heen en 

terug over baan 5. Je gaat dus onder de lijn door en zwemt terug over de andere baan. 

1.2. 1 groep van 4 zwemmers begint aan de startblokzijde op baan 4, 1 groep van 4 
zwemmers begint op baan 5 aan de badpostzijde.** 

1.3. Tijdens het zwemmen wordt er tussen de zwemmers in de eigen groep 1,5 meter 

afstand gehouden, ook moet er 1,5 meter afstand worden gehouden tot de zwemmers 

uit de andere groep. Let dus op dat je binnen je bubbel blijft! 

1.4. Inhalen binnen de eigen groep (bubbel) van zwemmers is toegestaan mits de volgende 

regels worden gevolgd:  

1.4.1.  Inhalen vindt alleen plaats van zwemmers binnen je eigen groep.  

1.4.2.  Inhalen doe je door de baan niet volledig af te maken en dus af te snijden. Let op 

dat je afstand blijft houden! De zwemmer voor je heeft niet altijd in de door dat je 

gaat inhalen.  

1.4.3.  Inhalen buiten je eigen groep (dus vermenging van de bubbels) is niet toegestaan! 

1.5. De overige banen zijn ter beschikking voor de overige zwemmers onder de 18. 
 

2. Voor alle zwemmers geldt: Kleed je zo snel mogelijk om in de kleedkamer en neem je 

badkleding mee het zwembad in. Kleed je thuis alvast om zodat je op het zwembad alleen je 
kleding uit hoef te doen.  

 
3. Tijdens multidisciplinaire traingingen (maandag & vrijdag) is er bij de ingang van het 

zwembad een lijst waarop je kunt inschrijven. Alleen 18+’ers die binnenkomen moeten 

zichzelf inschrijven. Is de lijst vol? Dan kun je niet zwemmen. Betreedt het zwembad niet 

verder en vertrek weer naar huis. 
 

4. De trainers houden bij welke zwemmers er aanwezig zijn tijdens de training om bij 

mogelijke besmetting adequaat te kunnen handelen. 
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De groep zwemmers op baan 4 vertrekt vanaf de startblokken naar de badpostzijde in baan 4 en 
zwemmen de terug over baan 5 vanaf de badpostzijde naar de startblokzijde. Voor de 
zwemmers op baan 5 geldt dat zij gelijktijdig met de zwemmers op baan 4 vertrekken op baan 5 
richting de startblokzijde en terugzwemmen over baan 4 richting de badpostzijde. Wanneer je 
even pauze houdt, zorg dan dat je op 1,5 m afstand blijft van de anderen.  
 

 
 
     Baan 1,2 en 3 is beschikbaar voor selectiezwemmers 
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