
Algemene regels 

Corona Wedstrijdprotocol 
Waterpolo 

        Seizoen 2020/2021

NOORDWIJKSE ZWEM- EN POLOCLUB 30 SEPTEMBER 2020

Iedereen houdt zich aan de opgestelde regels van de KNZB 

Houd overal buiten het water 1,5 m afstand 

Houd afstand tot de scheidsrechters 

Douchen niet toegestaan 

Publiek niet toegestaan 

Teambegeleiders bij uitwedstrijden jeugd t/m 17 jaar maximaal 1 begeleider per 
4 jeugdleden toegestaan op tribune 

Aanvoerders melden zich bij Corona coördinator bij ingang zwembad 

Voor alle teams wordt door aanvoerder een contactformulier ingevuld 

 Alle teambegeleiders van jeugd vullen een contactformulier in 

Volg aanwijzigingen en routes, zie routekaart 

Schreeuwen en zingen verboden 

Teams bestaan uit maximaal 17 personen incl. begeleiding/staf 

Scheidsrechters hebben aparte kleedkamer 

Corona coördinator (geel veiligheidsvestje) beschikbaar voor vragen 

De aanvoerder informeert het team over de lokale gang van zaken 

Indien binnen 5 dagen na de wedstrijd teamleden corona symptomen hebben, 
dient dit bij de NZ&PC gemeld te worden op corona@nzpc.nl



Ac#e/fase Tijdsblok Loca#e
Aankomst	en	invullen	
contact	formulier	per	team

Maximaal	15	minuten	voor	de	
wedstrijd

Hal

Naar	de	Kleedkamer Maximaal	15	minuten	voor	
wedstrijd

Kleedkamers	Uit:	1	en	3	
Kleedkamers	Thuis:	2	en	4	
Scheidsrechters:	familiehokjes

Omkleden Maximaal	10	minuten Kleedkamers

Warm-up	inzwaaien Tot	5	minuten	voor	aanvang	
wedstrijd

Doelgroepen	bad

Wedstrijd Maximaal	45	minuten Wedstrijd	bad

Omkleden Maximaal	10	minuten Kleedkamers

NOORDWIJKSE ZWEM- EN POLOCLUB 30 SEPTEMBER 2020



Voor de wedstrijd 

Tijdens de wedstrijd 

Na de wedstrijd 
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Rode route  naar binnen 

Teams mogen 10 minuten voor aanvang wedstrijd naar doelgroepen bad voor 
inzwaaien en voorbereiden 

Corona coördinator haalt de teams op voor de wedstrijd 

Teams zetten hun tassen op aangewezen plek 

Spelers lopen achter elkaar langs de scheidsrechter/jury voor controle 

Spelers lopen naar aangewezen plek en kunnen inzwemmen

Wisselspelers zitten op de aangewezen plek achter de doellijn 

Bij spelerwissel afstand houden van elkaar en de scheidsrechter 

Wisselen van kant vindt zwemmend plaats 

Wisselspelers lopen via aangegeven rode route 

Stoelen van wisselspelers dienen met chloorwater schoongemaakt te worden 

Spelers lopen naar hun tassen via de aangegeven looproute 

Douchen niet toegestaan! Omkleden in de aangegeven kleedkamers 

Aankleden en vertrekken uit het zwembad in maximaal 10 minuten 

Blauwe route naar buiten


