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Webinar Corona protocol leidraad 
scheidsrechters 



Welkom 
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• Namens de LSC van de KNZB welkom aan alle deelnemers

• Mijn naam is Anton Bervoets –voorzitter van de LSC

• In dit webinar staan we stil bij de maatregelen die genomen moeten worden in 
verband met Corona – zodat we competitie kunnen gaan spelen vanaf 26 september 
2020

• Het is veel om te bedenken wat er moet gebeuren – we proberen zo veel mogelijk in 
dit webinar met jullie te delen

• Mocht je vragen hebben of ergens tegenaan lopen – schroom niet om ons te 
contacten



Algemeen - voorafgaand
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• Sportief belang is ondergeschikt aan onze gezondheid, en zeker de 
gezondheid van anderen. 

• Leef daarnaar

• Neem de verantwoordelijkheid in het belang van onze sport!



Algemeen - voorafgaand
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• In de volgende sheets neemt Henk van den Berg jullie mee in de 
maatregelen 

• Neem alle zaken ter harte, lees of luister dit webinar nog eens na

• Het is heel belangrijk dat we met elkaar alles naleven – sporters, 
scheidsrechters, coaches en andere stafleden
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De accommodatie en richtlijnen



Wel of niet gaan fluiten?
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• Als het Coronavirus is geconstateerd bij de scheidsrechter en/of bij zijn of haar 
gezinsleden – blijf je thuis

• Als jijzelf en/of je gezinsleden Corona-klachten hebt – blijf je thuis

• Als een scheidsrechter en/of zijn haar gezinsleden symptomen heeft van koorts –
hoest of kortademigheid – blijf je thuis – en dient hij/zij te worden getest

• We willen niet dat Corona onze sport stil legt en moeten in geval van besmettingen 
ook zeer snel kunnen acteren om verdere verspreiding te voorkomen.

• Om deze reden wordt in elke accommodatie vastgelegd dat jij daar bent geweest.



Organisatie & procedures
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• De lokale accommodaties hebben bepaald hoeveel mensen aanwezig mogen zijn 

• Bij aankomst in de accommodatie is er een medewerker van de accommodatie en/of 
Corona-coördinator die de scheidsrechter in de hal van de accommodatie opvangt

• Volg de aanwijzingen op van het personeel van de accommodatie en/of de Corona-
coördinator 

• Volg looproutes en overige instructies op die gelden in die accommodatie

• Het lokale wedstrijdprotocol wordt door de thuisspelende ploeg vooraf en duidelijk 
kenbaar gemaakt aan de scheidsrechter van dienst



Organisatie & procedures
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• Op deze plek is alle informatie te vinden op de KNZB – website 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstri
jdsport/

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/


Organisatie & procedures
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Informatie accommodaties
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• Per zwembad is informatie beschikbaar 



Informatie accommodaties 
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• Bekijk vooraf de plattegrond – aan te klikken achter betreffende accommodatie



Corona - coördinator
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• Per wedstrijd is een Corona-coördinator aanwezig in de zwemzaal

• Verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de wedstrijden als het gaat om het 
naleven van Coronaprotocollen.

• Zijn/haar taak dat officials – jurytafel – scheidsrechters – beoordelaars en overige 
vrijwilligers hun taak op een veilige manier kunnen uitoefenen binnen de geldende 
afstandsrestricties

• Dit is een aparte functie en wordt niet gecombineerd met een andere rol (zoals 
bijvoorbeeld de speaker, de teammanager van de thuisploeg o.i.d.)

• De Corona-coördinator is herkenbaar voor iedereen (gekleurd hesje aan)



Corona - coördinator
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• Bij aankomst in het zwembad meldt de scheidsrechter zich bij de coördinator

• De partner van de scheidsrechter is altijd welkom en krijgt een plek 

• Indien er geen coördinator aanwezig is – wordt de wedstrijd niet gespeeld. 

• Het ontvangstprotocol zoals we dat kennen is aangepast om de Corona-maatregelen 
te kunnen waarborgen. 

• Instructie hieromtrent wordt door de thuisvereniging gegeven

• Houdt hier dus rekening mee! 
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Voor de wedstrijd



Voor de wedstrijd
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• De Corona-coördinator geeft instructie van de Corona-maatregelen in die 
accommodatie

• Hij/zij wijst de weg naar de kleedkamer & welke route je dient te lopen om vanuit de 
kleedkamer naar de zwemzaal te komen

• In de zwemzaal is eveneens duidelijk waar je je spullen kan laten en hoe de 
looproutes zijn

• Maak in overleg met de Corona-coördinator afspraken over de warming up (tijd en 
ruimte)



Jurytafel 
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• Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1½ meter-norm, er is geen sprake van 
ontheffing in het kader van sportbeoefening

• Een officialplaats kan worden afgeschermd met bijvoorbeeld plastic wanden

• De juryleden kleden zich zoveel mogelijk thuis om

• De te gebruiken materialen, tablet, klok, 30 seconden, pen, fluit & vlaggen worden bij 
wisseling van officials gedesinfecteerd

• Desinfectiemiddel is aanwezig bij de jurytafel



Trainers - coaches

17

• Voor hen geldt ook de 1½-norm, er is geen sprake van ontheffing in het kader van 
sportbeoefening.

• De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld – met de 
1½-norm t.o.v. de spelersbank

• De zitplaatsen van de assistent-coach & teammanager zijn volgens de 1½-norm t.o.v. 
elkaar, de coach & de spelersbank

• Indien deze opstelling niet mogelijk is – wordt de wedstrijd niet gespeeld



Sporters
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• Tijdens rustmomenten, time out – voorbespreking dient de 1½-norm in acht te 
worden genomen

• Alleen tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan

• Voor volwassenen (> 18 jaar) op de spelersbank wordt de 1½-norm aangehouden

• Voor de spelersbank wordt toegestaan gebruik te maken van de ruimte achter het 
speelveld tot max. 2 meter. Dit is alleen van toepassing als de accommodatie geen 
andere mogelijkheid heeft om de spelersbank anders te plaatsen volgens de 1½-
norm

• Indien deze opstelling niet mogelijk is – wordt de wedstrijd niet gespeeld



Sporters
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• Bij de spelersbank staan minimaal 2 emmers gevuld met chloorwater uit het 
zwembad, om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank

• De sporters verlaten na de wedstrijd de accommodatie – of hij/zij wordt onderdeel 
van het publiek waarbij hij/zij dus meetelt voor de maximale aantallen aanwezigen
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De wedstrijd



Voorstellen & 1½ meter-norm
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• Bij wedstrijden waarbij teams worden voorgesteld aan de toeschouwers, vindt het 
voorstellen plaats in het water tijdens de warming-up 

• De spelers liggen in een rij van goal tot middenlijn 

• Bij wisselen van speelhelften moet rekening gehouden worden met de 1½ meter-
norm

• De looproute en organisatie kan in ieder zwembad verschillen!

• De Corona-coördinator heeft de scheidsrechter en de bezoekende ploeg hierover voor 
de wedstrijd duidelijk geïnformeerd



Controle spelers 
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• Schudt geen handen!

• De controle van de spelerspassen vindt plaats via je eigen mobiele telefoon en op 
gepaste afstand

• Nagels worden gecontroleerd – zonder aanraken van spelers 



Gedrag tijdens wedstrijd
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• Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste 
afstand (1½ meter) en anders niet

- Sanctie niet naleven: direct rood

• Het uitvoeren van een wissel vindt plaats met inachtneming van de 1½ meter-norm –
de verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf

• Voor het publiek is geforceerd stemgebruik (schreeuwen, zingen of spreekkoren) is 
niet toegestaan

- Sanctie & procedure : zie volgende sheet



Gedrag tijdens wedstrijd
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• Indien het publiek zich niet houdt aan deze Corona-maatregel geldt het volgende:

• De scheidsrechter legt de wedstrijd stil en legt de Corona-coördinator uit wat er 
speelt

• Indien duidelijk is wie het is, zal de Corona-coördinator diegene verzoeken de 
zwemzaal te verlaten, is dat onduidelijk dan verlaat het hele publiek het bad

• De wedstrijd wordt pas hervat als die persoon en/of het publiek uit de zwemzaal is

• Indien die persoon en/of het publiek niet voornemens is te vertrekken – wordt de 
wedstrijd gestaakt



Gedrag tijdens wedstrijd 
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• De coach is bevoegd mee te lopen tot de 6-meter lijn. 

• Hij mag echter pas de positie bij zijn bank verlaten – als de scheidsrechter het 6-
meter gebied uit is

• In de verdediging blijft de coach zitten, waarbij hij/zij de 1½ meter-norm in acht 
neemt

• De assistent-coach en teammanager blijven te allen tijde volgens de 1½ meter-norm 
op de bank zitten 

• Sanctie niet naleven: direct rood 



Gedrag tijdens wedstrijd 
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• Bij een time out en wisselen van spelers is het toegestaan om op te staan – altijd met 
inachtneming van de 1½ meter-norm

• Bij een time out is de beweegruimte beperkt tot de eigen 5-meterlijn. Dit ter 
bescherming van de scheidsrechter – die staat bij een time out bij de middenlijn

• Tijdens de rustmomenten, time out (in en buiten het water), warming up, 
voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd moet de 1½ 
meter-norm in acht worden genomen door coach, overige begeleiding en sporters



Gedrag tijdens wedstrijd 
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• Indien, een coach – assistent-coach – teammanager of wisselspeler op de bank zich 
niet houdt aan de 1½ meter-norm geldt het volgende:

• De scheidsrechters legt de wedstrijd direct stil

• Hij/zij toont de rode kaart aan de betreffende speler(s)/coach/assistent-
coach/teammanager

• Degene(n) die de rode kaart hebben gekregen worden verzocht – via de vastgestelde 
looproutes – de zwemzaal te verlaten



Gedrag tijdens wedstrijd 
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• Het spel kan, na het vertrek van de betreffende persoon/personen, uit de zwemzaal 
worden hervat

• Indien men niet voornemens is de zwemzaal te verlaten – wordt de wedstrijd 
gestaakt



Gedrag tijdens wedstrijd 
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• Indien een speler, al dan niet tegen de scheidsrechter, al dan niet tegen een 
medespeler, al dan niet tegen de speler van de andere ploeg de Corona-maatregelen 
niet respecteert geldt het volgende:

• De scheidsrechter bestraft de betreffende speler(s) met een rode kaart

• Situaties die zich in deze voor kunnen doen:

• Speler spuugt bewust in het gezicht van zijn tegenstander

• Speler komt uit het water en houdt zich niet aan 1½ meter-norm

• Hiervoor geldt dus – direct rood
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Na de wedstrijd



Na de wedstrijd 
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• Na de wedstrijd verlaat iedereen volgens de aangewezen looproutes de zwemzaal

• We schudden geen handen – en houden ons aan de 1½ meter-norm

• De scheidsrechter kleedt zich om in de aangewezen kleedruimte

• Er is na de wedstrijd een aparte tafel voor een consumptie (drankje/broodje) 

• Verlaat de accommodatie na consumptie 

• In geval van een rode kaart – maakt hij rapport op – binnen 2 x 24 uur na de 
wedstrijd 



Na de wedstrijd 
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• Normale procedure na het geven van een rode kaart geldt

• In Sportlink haal je de gegevens op en vul je het rapport in, zoals altijd

• In geval van een “Corona-rode-kaart” moet je in je rapport vermelden dat de rode 
kaart Corona-gerelateerd is

• De tuchtcommissie zal deze rode kaarten zwaarder bestraffen 

• Zij bestempelen dergelijk gedrag als “met opzet toebrengen van ernstig letsel”
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Afgelasten wedstrijden 



Afgelasten van wedstrijden  
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• Laat helder zijn dat we zo veel mogelijk willen spelen – maar onvermijdelijk zal zijn 
dat we wedstrijden niet volledig kunnen bemannen 

• Indien je niet kan fluiten – meldt je je t/m de donderdag voor de wedstrijd 
telefonisch af 

• Vrijdag, zaterdag en zondag neem je contact op met het noodnummer bond of regio

• Indien er geen vervanging kan worden geregeld – zal de andere scheidsrechter 
gevraagd worden alleen te fluiten – dan wel de scheidsrechter van de wedstrijd 
ervoor of erna zal gevraagd worden een extra potje mee te fluiten

• Wij doen een beroep op iedereen om zoveel mogelijk samen op te vangen



Afgelasten van wedstrijden  
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• Maar wat niet gaat – gaat niet

• Indien er niet gespeeld wordt, wordt iedereen zo snel mogelijk geïnformeerd. 

• In Sportlink wordt de wedstrijd zo snel mogelijk op “afgelast” gezet

• Houdt er rekening mee, dat uiterlijk tot vrijdag 12.00 uur het programma van 
wedstrijden kan worden aangepast. 

• Check dus op tijd, hoe laat je wedstrijd zal zijn op zaterdag, te allen tijde!
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Vragen???



Vragen en komende periode
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• In de praktijk zullen we moeten ervaren hoe het loopt met de maatregelen en de 
uitvoering ervan

• Mocht je tegen zaken aanlopen in de praktijk – schroom niet ze te delen – zo kunnen 
wij die weer met ons allen delen

• Per moment kunnen er aanpassingen zijn in de maatregelen – mocht er een 
aanpassing zijn – zullen we die communiceren aan ons allen

• Lees dus de mails en oproepen goed – het is ons aller belang

• Vragen kunnen naar: Waterpolo Officials | KNZB wpofficials@knzb.nl

mailto:wpofficials@knzb.nl


Slot
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Dank voor jullie aandacht en graag tot binnenkort!



Vragen & antwoorden
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Vragen & antwoorden
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Vragen & antwoorden
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