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19.00 uur

Webinar KNZB Waterpolo
competitie 2020-2021



Welkom

2

Vragen? Stel ze via de chat!

Heb je na het Webinar nog vragen?
Vragen formulier

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kikiwLai-06U4UgSzSz04-CD-cyBEelFhmOrTjqoYt5UNkZEU09MTUFFTTUzWERIQzJZOFBVQzZFTC4u


Waterpolo Nederland
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Afdeling waterpolo

Regio 
Noord

Regio 
Oost

Regio 
West Regio 

Zuid

Regio 
Midwest

Ilse Sindorf                Edwin Hoogerwerf          Laura Bergsma
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RWPC voorzitter regio Midwest – Andries Kruijt

https://youtu.be/vBHWzoLOPfk
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RWPC voorzitter regio Noord – Freek Wijning

https://youtu.be/-vKwvw9gh4E
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RWPC voorzitter regio Oost – Andre Vreman

https://youtu.be/IiCpYN_dHKg


Competitie 2020-2021 & Covid-19
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Covid-19 melding
→ stappenplan

Veiligheid en sporten
→ uitgangspunten gezondheid en mogen sporten

Bijzondere periode met Covid-19:
→ lokale protocol op de website
→ richtlijnen en protocollen

Afgelasten wedstrijden
→ stappenplan

Terugtrekken team
→ stappenplan



Uitgangspunten gezondheid en sporten
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1. Blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten en laat je 
testen

2. Pas hygiëne toe en houd 1,5 meter afstand
3. Volg het protocol van de vereniging/accommodatie
4. Samen zorgen voor de veiligheid, zorgt voor samen sporten!



Regionale aanpassingen  
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•De kwestie van gezelschappen, in de aanwijzing begrensd op 50 personen, geldt NIET in de sport. 

•De meldplicht geldt voor elke accommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat kan in een keer voor een 

lange periode, bijvoorbeeld: tot eind december 2020 heb ik elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 

personen op de accommodatie”. 

Aangegeven is dat de melding bij de voorzitter van de veiligheidsregio gedaan moet worden. De veiligheidsregio’s die 

het betreft zullen dit proces zelf vormgeven. Alle gemeenten is verzocht om zodra dit duidelijk is dit ook zo actief 

mogelijk met de sport- en beweegaanbieders in hun gemeente te communiceren. 

Urgentie
Premier Rutte deed een dringend beroep op Nederlanders om coronaregels in acht te nemen. 
„Niet de maatregelen werkten, ons gedrag maakt het verschil. De motivatie van 17 miljoen 
mensen om zich aan de regels te houden. Die urgentie moet weer terug. We moeten dat weer 
voelen.”



Competitie 2020-2021 & Covid-19
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Covid-19 melding
→ stappenplan

Veiligheid en sporten
→ uitgangspunten gezondheid en mogen sporten

Bijzondere periode met Covid-19:
→ lokale protocol op de website
→ richtlijnen en protocollen

Afgelasten wedstrijden
→ stappenplan

Terugtrekken team
→ stappenplan



Lokale protocol
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Protocol van de vereniging op de KNZB website
Protocol van de vereniging in Sportlink Club 

EN waterpolo-app

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/
https://www.sportlink.nl/nieuw-corona-regels-in-de-app/


Richtlijnen & Protocollen
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• Protocol KNZB wedstrijden
• Protocol waterpolo
• Meest gestelde vragen KNZB
• RIVM vragen en antwoorden
• Rijksoverheid en corona 
• Protocol verantwoord zwemmen (zwembadenbranche)
• Protocol NOC*NSF 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/veelgestelde_vragen_coronavirus/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://water-vrij.nl/organisaties/
https://nocnsf.nl/sportprotocol


Competitie 2020-2021 & Covid-19
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Covid-19 melding
→ stappenplan

Veiligheid en sporten
→ uitgangspunten gezondheid en mogen sporten

Bijzondere periode met Covid-19:
→ lokale protocol op de website
→ richtlijnen en protocollen

Afgelasten wedstrijden
→ stappenplan

Terugtrekken team
→ stappenplan



Covid-19 melding
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Wanneer een sporter Corona gerelateerde klachten heeft:

blijft hij/zij thuis, maakt hij een testafspraak met de GGD en informeert hij direct zijn trainer, die vervolgens de ‘CoCo’ (Corona Coördinator) van de 

vereniging informeert. De KNZB wordt in dit stadium nog niet geïnformeerd.

Wanneer deze sporter vervolgens positief wordt getest op het virus:

Gaat de betreffende sporter in quarantaine en volgt het advies van de GGD op, o.a. hoe lang hij in quarantaine moet blijven (uitgangspunt is 10 

dagen):

De sporter informeert direct de trainer, die vervolgens de ‘CoCo’ informeert.

De GGD doet vervolgens een bron- en contactonderzoek en zal bepalen welke vervolgstappen worden genomen en welke maatregelen van

toepassing zijn. N.a.v. dit onderzoek kan de GGD contact opnemen met de andere groepsleden; neem bij twijfel zelf contact op met de GGD. De 

sporter neemt contact op met de huisarts als de klachten ernstiger van aard worden.

Als de sporter als enige positief is getest, wordt dit door de GGD in eerste aanleg aangemerkt als “toeval” en ziet de GGD de trainingsgroep als 

“overige niet-nauwe contacten”. De trainingsgroep mag doorgaan met sporten/trainen en aan wedstrijden deelnemen. Alertheid is geboden. Twee of 

meer positief geteste sporters uit één huishouden worden als één besmetting gezien.

Als twee of meer sporters uit dezelfde trainingsgroep positief zijn getest, dan heeft mogelijk verspreiding binnen de trainingsgroep plaatsgevonden:

De hele trainingsgroep gaat in quarantaine en volgt de adviezen van de GGD op!

De CoCo informeert de KNZB dat een trainingsgroep in quarantaine is.

Als de quarantainetijd er op zit èn de sporter(s) is/zijn 48 uur klachten- en symptoomvrij, dan mag weer getraind worden en worden deelgenomen 

aan wedstrijden. De CoCo informeert de KNZB dat de beperkende maatregelen zijn opgeheven.



Competitie 2020-2021 & Covid-19

Passie voor waterpolo 15

Covid-19 melding
→ stappenplan

Veiligheid en sporten
→ uitgangspunten gezondheid en mogen sporten

Bijzondere periode met Covid-19:
→ lokale protocol op de website
→ richtlijnen en protocollen

Afgelasten van wedstrijden
→ stappenplan

Terugtrekken team
→ stappenplan



Afgelasten van wedstrijd bij:
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Procedure afgelasten wedstrijd (indien 2 of meer sporters van een team positief getest zijn):

1. Secretariaat van de vereniging → direct contact met competitieleiding

2. Competitieleiding → informeert tegenstander + ingedeelde officials

3. Competitieleiding → wedstrijd op afgelast in Sportlink

4. Inzichtelijk in waterpolo-app voor alle gebruikers

5. Overige wedstrijden in deze accommodatie worden (uiterlijk tot aan vrijdag 12.00 uur) 

mogelijk aangepast

6. Er volgt geen restitutie bij niet gespeelde wedstrijden van badwater of inschrijfgeld door 

KNZB



Competitie 2020-2021 & Covid-19
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Covid-19 melding
→ stappenplan

Veiligheid en sporten
→ uitgangspunten gezondheid en mogen sporten

Bijzondere periode met Covid-19:
→ lokale protocol op de website
→ richtlijnen en protocollen

Afgelasten wedstrijden
→ stappenplan

Terugtrekken team
→ stappenplan



Terugtrekken team
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Met elkaar zorgen we voor een veilige omgeving!

Bij een definitieve keuze van het terugtrekken van een team:

1. Secretariaat van de vereniging → direct contact met competitieleiding

2. Competitieleiding verwerkt terugtrekking team in Sportlink
3. Overige wedstrijden in deze accommodatie worden mogelijk aangepast
4. Consequenties voor een teruggetrokken team volgen z.s.m.



Account management
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christel.morawek@knzb.nlirma.duim@knzb.nl

mailto:christel.morawek@knzb.nl
mailto:irma.duim@knzb.nl


Officials
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Webinars Landelijke scheidsrechters commissie (LSC)
04-09-20 terugkijken (technical meeting – spelregel uitleg)
23-09-20 om 19:00 uur (verduidelijking Corona en officials) Portal update!

DWF formulier controle op invoering

Opleiding-cursussen
▪ Onlinescheidsrechter
▪ Basisscheidsrechter

https://youtu.be/7LEEz8T4dcI?t=103
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/opleidingen/official_opleidingen/waterpolo_offcials/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/opleidingen/official_opleidingen/waterpolo_offcials/


Sportlink
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Waterpolo app

▪ Zorg voor de laatste update op mobiel/tablet! (5.3.3)
▪ Zet de notificaties (pushberichten) aan van jouw 

team / favorieten
▪ Informatiepagina via de app (via ≡ menu, reglementen)

Volgen van webinars over producten zoals 

mogelijkheden binnen Sportlink Club

https://www.sportlink.nl/workshop/


Sportieve competitie / tucht
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Tuchtrechtspraak

Tuchtreglement (L)
Strafcode tabel
Uitspraken tuchtcommissie
Procedure tuchtrechtspraak KNZB

Verklaring Omtrent Gedrag

https://www.knzb.nl/knzb/downloads/reglementen/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/tucht__beroeps__en_protestzaken/straftabel/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/tucht__beroeps__en_protestzaken/tuchtzaken/
https://knzbnl.sharepoint.com/:b:/g/waterpolo/breedtesport/ERi3oMf2Qm1Bt8yp-vm1Ey4BSe0A_FbqYce1HEqd4nVgEg?e=BiPztg
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/zwemsportief_/voorkom_grensoverschrijdend_gedrag/vog/


Interview Christel Morawek & Guust Jutte
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https://youtu.be/H7nZwqne8F4


passie voor waterpolo

Slotwoord Webinar KNZB Waterpolo

Link terugkijken Webinar
zie onze website

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/competities/


Vragen & antwoorden
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Type Content

Vraag Omdat de competitie zo abrupt is beeindigd. Blijven de tuchtzaken dan staan of zijn die vervallen

Antwoord De tuchtzaken blijven staan ondanks dat de competitie abrupt beeindigd is

Vraag Mogen ouders kijken tijdens de wedstrijden?

Antwoord

In het protocol op onze website staat vermeld wat de basisafspraken zijn mbt het bezoek bij de wedstrijden : 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/  Maar kijk ook op 
de protocollen van de zwemaccommodatie zelf aangezien er accommodaties kunnen zijn die geen publiek toelaten

Vraag Op basis van welke informatie kunnen we eigenlijk wel/niet de wedstrijden spelen. Wat is leidend om straks te bepalen dat er geen wedstrijden 
worden gespeeld?

Antwoord We volgen de RIVM richtlijnen. Op onze website staan alle richtlijnen vermeld linkje naar de pagina : 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal. Indien een
vereniging in een accommodatie de wedstrijden niet kan organiseren volgens de richtlijnen zullen zij contact moeten opnemen met 
competitieleiding. 

Vraag Een van onze damesteams heeft zich teruggetrokken in verband met het risico omtrent corona. Nu dreigt daat een boete aan te zitten terwijl 
het seizoen nog lang niet begonnen is, gekozen om wat voor reden ook, voor veiligheid of niet durven. Komt hier nu een boete uit voort of niet?

Antwoord De competitieleiding Regio en Bond zal zo spoedig mogelijk de consequenties kenbaar maken.



Vragen & antwoorden
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Vraag Is er overwogen om de start van de competitie (in de zwaar getroffen regio's) nog verder uit te stellen? 

Antwoord Vooralsnog wordt de competitie georganiseerd volgens de richtlijnen. Mochten in de huidige richtlijnen wijzigingen komen zal er bekeken worden wat dit verder voor 
consequenties heeft voor de competitie

Vraag Hoe wordt er omgegaan met situaties waarin een team, als resultaat van covid-19, te weinig spelers heeft voor een wedstrijd (bijvoorbeeld, in termen van mindering in 
punten en boetes)?

Antwoord Zie de procedure op de pagina van de webinar, betreffend onderwerp "afgelasten van een wedstrijd". Daarin wordt o.a. aangegeven dat er dan contact opgenomen moet 
worden met de competitieleiding en worden jullie verder geinformeerd. 

Vraag Hoe werkt de regeling omtrent het terugtrekken van een wedstrijd wanneer het team zich niet veilig voelt bij de uitspelende partij? 

Antwoord We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het naleven van de corona regels. De thuisvereniging organiseert de wedstrijden volgens de gestelde richtlijnen. Bij calamiteiten 
neem contact op met de competitieleiding. 

Vraag

Kan de wedstrijd enkel afgelast worden bij positieve testuitslag bij 2 personen, of ook indien 2 of meer personen symptomen hebben (verkouden etc)?

Antwoord Indien je symptonen hebt zal je contact op moeten nemen met de GGD. De GGD zal bepalen welke vervolgstappen worden genomen en welke maatregelen van toepassing 
zijn.



Vragen & antwoorden
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Vraag Bij afgelastingen wordt gesproken over positieve covid-19 gevallen. Wat als er spelers in verband met 
gezondsheidsklachten thuis moeten blijven in afwachting van een test en een team daardoor te weinig spelers overhoudt. 
Is dat voldoende reden voor afgelasting?

Antwoord Zie de procedure op onze website 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketb
al. Betreffend onderwerp "afgelasten van een wedstrijd

Vraag

Is ivm corona de richtlijnen veranderd voor hoe lang van te voren wedstrijden nog verschoven mogen worden op een dag? 

Antwoord Zie de procedure op onze website 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketb
al. Betreffend onderwerp "afgelasten van een wedstrijd".

Vraag

Zijn er regels voor hoe lang er gewacht mag worden op een reactie van de andere ploeg op een wedstrijdwijzigingsverzoek?

Antwoord Indien de tegenstander niet binnen 5 dagen reageert, zal de competitieleider een besluit nemen.

Vraag Na hoeveel jaar moet een VOG opnieuw worden overlegd?

Antwoord de KNZB hanteert 3 jaar. In Sportlink wordt automatisch 5 jaar aangegeven. Dit zal op korte termijn aangepast gaan 
worden.

Vraag Kunnen we het weigeren om tegen een studentenclub te spelen of verlies je dan met 5-0?

Antwoord We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het naleven van de corona regels. De thuisvereniging organiseert de 
wedstrijden volgens de gestelde richtlijnen. Bij calamiteiten neem contact op met de competitieleiding. 



Vragen & antwoorden
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Vraag Is een scheidsrechter verantwoordelijk voor het naleven van de coronaregels?

Antwoord De scheidsrechter is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en het begeleiden van de 
wedstrijd. Zij zijn geen handhavers van het coronoprotocol. Alleen BOA's mogen handhaven. Daarbij zijn 
we met z'n allen verantwoordelijk voor het naleven van de corona regels.

Vraag Is de vog per 1 september dit jaar of 1 september 2021

Antwoord Dit jaar. Zie verder : 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/zwemsportief_/voorkom_grens
overschrijdend_gedrag/vog/

Vraag Moeten W functionarissen een VOG verklaring hebben?

Antwoord W-functionaris worden vanaf heden basisscheidsrechter genoemd. Ja de VOG geldt voor alle vrijwilligers. 
Zie verder: 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/zwemsportief_/voorkom_grens
overschrijdend_gedrag/vog/


