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Corona protocol waterpolo training 
DOS Varsseveld  

 
 

Versie-informatie 
Versie:  3.0 
Vastgesteld op 03-06-2021 

Algemeen 
Gedurende alle trainingen van alle disciplines gelden de algemene coronamaatregelen 
van DOS Varsseveld. Belangrijk hierbij is de gezondheidscheck en registratieplicht. 
Tevens is het verplicht om je mondkapje op te houden tot je daadwerkelijk het water in 
gaat. Dit geld ook voor de trainers die op de kant staan. De route naar het zwembad is 
anders, douches, kleedkamers en de sportkantine is weer open, met in acht neming van 
de 1,5 m regel. Zorg dat je op de hoogte bent van deze maatregelen, deze zijn te vinden 
op de website van DOS. Instructies van trainers, toezichthouders of personeel dienen ten 
alle tijden worden opgevolgd.  
 

Waterpolotraining Senioren 
woensdag 20.00 uur tot 21.00 uur 
vrijdag 21.00 uur tot 22.00 uur 
 

- Er mogen maximaal 50 mensen tegelijk trainen. Dit betekend ook dat dames en 
heren weer gezamenlijk op de woensdag en vrijdag mogen trainen.  

- Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan indien dit voor de aard 
van de activiteit vereist is.  

- Direct na de activiteit, en tijdens de instructie, pauze’s, time out e.d. dienen de 
geldende afstand regels va 1,5 m weer in acht genomen te worden.  

- Het gebruik van materialen en ballen is door alle sporters in het water 
toegestaan. 
 

Dames en herenteams zorgen dat ze thuis hun badkleding onder de kleding aandoen, en 
kunnen zich omkleden op de aangegeven plekken (op 1,5 m afstand) in de kleedkamer.  
Bij binnenkomst van de kantine naar de zwemzaal staat een tafel met een blaadje waar 
je je moet registreren en zelf moet je van te voren je gezondheidscheck doen. De eerste 
persoon die zijn naam opschrijft, schrijft bovenaan ‘reserverings- &’  zodat er als titel 
‘reseverings- & registratieformulier training’ komt te staan. Deze legt de 
trainer/aanvoerder van te voren klaar met de benodigde materialen (registratie 
formulier, pen, desinfectie) op een tafeltje bij binnenkomst van de zwemzaal.  
Reserveren van te voren in de groepsapp is niet meer nodig.  
Daarna pakt iedereen een eigen stoel die op 1,5 meter afstand staat van de vorige stoel. 
En legt hier zijn/ haar spullen op. Op de kant houd je 1,5 m. afstand en zoveel als 
mogelijk het mondkapje op totdat je daadwerkelijk het zwembad in gaat. Daarna loop je 

https://www.dosvarsseveld.nl/wp-content/uploads/2020/05/Zwemprotocol-DOS.pdf
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rechtstreeks naar het zwembad om te gaan trainen. Na afloop van de training worden de 
stoelen weer opgeruimd, mag je douchen op 1,5 meter afstand en op de aangegeven 
plekken omkleden in de kleedkamer. Hou ook met opruimen 1,5 m afstand van elkaar en 
weer het mondkapje op.  
 
De trainingcarrousel wordt op vrijdag avond tot nader bericht gestopt. De heren regelen 
onderling wie de vrijdag avond training verzorgd.  
 
De aanvoerders bewaren het registratieformulier die op het zwembad aanwezig is,  om 
bij mogelijke besmetting adequaat te kunnen handelen. 
 

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

- Er mogen maximaal 50 mensen trainen. 
- Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan indien dit voor de aard 

van de activiteit vereist is.  
- Direct na de activiteit, en tijdens de instructie, pauze’s, time out e.d. dienen de 

geldende afstand regels van 1,5 m weer in acht genomen te worden.  
- Het gebruik van materialen en ballen is door alle sporters in het water 

toegestaan. 
 

 
Ook de jeugd trekt thuis hun badkleding aan en kunnen zich omkleden op de 
aangegeven plekken (op 1,5 m afstand) in de kleedkamer.  
Bij binnenkomst van de kantine naar de zwemzaal staat een tafel met een blaadje waar 
je je moet registreren en zelf moet je van te voren je gezondheidscheck doen. De eerste 
persoon die zijn naam opschrijft, schrijft bovenaan ‘reserverings- &’  zodat er als titel 
‘reseverings- & registratieformulier training’ komt te staan. Deze legt de trainer van te 
voren klaar met de benodigde materialen (registratie formulier, pen, desinfectie) op een 
tafeltje bij binnenkomst van de zwemzaal.  
 
Daarna pakt iedereen een eigen stoel die op 1,5 meter afstand staat van de vorige stoel. 
En legt hier zijn/ haar spullen op. Op de kant houd je 1,5 m. afstand en zoveel als 
mogelijk het mondkapje op totdat je daadwerkelijk het zwembad in gaat. Daarna loop je 
rechtstreeks naar het zwembad om te gaan trainen. Na afloop kunnen jullie de stoelen 
laten staan voor de training van de senioren. De training stopt 5 minuten eerder dan 
normaal. Zo kan iedereen zijn spullen van de stoelen halen en komen jullie niet in 
aanraking met de senioren teams, dat na jullie traint.  
 
De trainer bewaart het registratie formulier om bij mogelijke besmetting adequaat te 
kunnen handelen. 
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Extra mogelijkheid om te zwemmen op vrijdag avond 
Senioren waterpolo: vrijdag 20.00 uur tot 20.55 uur 
 
Omdat er afgelopen 1,5 jaar weinig trainingsmogelijkheden zijn geweest, hebben wij 
voor de waterpoloërs en extra moment gecreëerd om te zwemmen tot het eind van de 
zomervakantie 2021.  
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 om zelfstandig en zonder trainer baantjes te zwemmen.  
 
Ook voor deze training doe je thuis je badkleding onder de kleding aan, en kun je je 
omkleden op de aangegeven plekken (op 1,5 m afstand) in de kleedkamer.  
Bij binnenkomst van de kantine naar de zwemzaal staat een tafel met een blaadje waar 
je je moet registreren en zelf moet je van te voren je gezondheidscheck doen. De eerste 
persoon die zijn naam opschrijft, schrijft bovenaan ‘reserverings- &’  zodat er als titel 
‘reseverings- & registratieformulier training’ komt te staan. Deze legt de trainer van de 
selectie zwemmers van te voren klaar met de benodigde materialen (registratie 
formulier, pen, desinfectie) op een tafeltje bij binnenkomst van de zwemzaal.  
Daarna pakt iedereen een eigen stoel die op 1,5 meter afstand staat van de vorige stoel. 
En legt hier zijn/ haar spullen op. Op de kant houd je 1,5 m. afstand en zoveel als 
mogelijk het mondkapje op totdat je daadwerkelijk het zwembad in gaat. Daarna loop je 
rechtstreeks naar het zwembad om baantjes te trekken. 
 
Voor zwemmers ouder dan 18 gelden de volgende maatregelen: 

1.1. Banenzwemmen gebeurd weer in 1 baan, zowel de heen als de terugweg wordt 

afgelegd in dezelfde baan. 

1.2. Tijdens het zwemmen dient de 1,5 meter zoveel mogelijk gewaarborgd te 

worden tenzij dit niet anders kan, bijvoorbeeld bij het inhalen of passeren van 

andere zwemmers.  

1.3. Tijdens pauze dient er 1,5 m meter afstand gehouden te worden tot andere 
zwemmers.  

 
Na afloop van de training worden de stoelen weer opgeruimd, mag je douchen op 1,5 
meter afstand en op de aangegeven plekken omkleden in de kleedkamer.  
 
De trainer van de selectiezwemmers bewaart het registratie formulier om bij mogelijke 
besmetting adequaat te kunnen handelen. 
 
 


