
 

 

Wedstrijdprotocol – DWT Waterpolo 

 

 

Dit document zal verder ingaan op de regelgeving rondom waterpolowedstrijden in het Boerhaavebad met deelneming van DWT-

teams. Dit protocol gaat in op de reglementen voor, tijdens en na de wedstrijd voor uit- en thuisteams, medewerkers en publiek. Dit 

protocol is een verdere uitwerking van de algemene richtlijnen, zoals opgezet door de KNZB en kan dus hiervan afwijken. Het 

verzoek is aan eenieder die een wedstrijd bijwoont dit protocol vooraf zorgvuldig door te nemen. 

 

Dit protocol is bedoeld als oplegger bovenop de standaard coronaprotocollen van de relevante overheidsinstanties, de 

zwembadbeheerder SRO en DWT algemeen. Deze zijn te vinden op de site van DWT. 

 

In de bijlage staan de plattegronden met extra visuele verduidelijking van de onderstaande reglementen. 

 

Disclaimer: ook willen wij iedereen erop wijzen dat er nooit een verplichting is om een wedstrijd te spelen of organisatorische taken 

uit te voeren als je je daar niet veilig bij voelt. Gezondheid, veiligheid en welbehagen staan voorop. 

 

Algemeen 

● We houden ons aan de algemene RIVM-richtlijnen. Heb jij, of iemand in je directe omgeving, aan Covid-19 

gerelateerde klachten dan verzoeken wij je thuis te blijven. 

● Zijn er twee of meer positief geteste personen in het trainingsteam? Dan verzoeken we jullie om de wedstrijd af te 

gelasten. 

● Zorg dat voor aankomst de nagels geknipt en de waterflesjes gevuld zijn. 

● Stemverheffingen, waaronder schreeuwen, roepen en zingen, zijn niet toegestaan. 

● Een presentielijst zal worden bijgehouden met de contactgegevens van alle aanwezigen die niet automatisch via het 

digitale wedstrijdformulier zijn geregistreerd als aanwezig. 

● Aanwezigen die meekomen zijn met de uitspelende teams zullen via de spelende teamleden worden geïnformeerd, 

voor eventueel contactonderzoek. 

 

Aankomst teams 

● Thuisteam 



 

 

● Het thuisteam dient reeds met badkleding onder de normale kleding aan te komen. 

● Je mag maximaal 30 minuten voor aanvang van je wedstrijd via het clubhuis het zwembad in. Het is niet toegestaan 

om vroeger dan 30 minuten voor je eigen wedstrijd het clubhuis of het zwembad te betreden, tenzij je andere taken 

(bardienst, coachen, jureren etc.) hebt voorafgaand aan je wedstrijd.  

● Je dient bij aankomst direct door te lopen naar het zwembad. Er wordt niet voor of in het clubhuis verzameld. 

● Ga vanuit het clubhuis via de kleedruimte van je eigen geslacht naar binnen (roze deur vrouwen en blauwe deur 

mannen). Deze kleedruimtes worden door uitteams in gebruik genomen. 

● Als je de zwembadruimte betreedt, volg je de looproute (tegen de klok in). 

● Je loopt hierbij altijd achter de wissels door als er een voorgaande wedstrijd bezig is. 

● Je loopt net als bij de trainingen zo ver mogelijk door totdat je het verste, afgebakende en gecijferde omkleed punt 

bereikt (ook als dit betekent dat je om het hele bad heen moet lopen). Hier kleed je je om. 

● Na het omkleden loop je direct door naar het gebied voor de snackbar. Hier zal je team zich verder verzamelen voor 

inzwaaien en voorbespreking. 

● Let op! Het is dus niet toegestaan om binnen je omkleedgebied een voorgaande wedstrijd te bekijken.  

● Je mag pas richting het water als het laatste fluitsignaal van de voorgaande wedstrijd is gefloten. 

● Je mag enkel het water betreden vanuit de recreatiebadkant. 

 

 

● Uitteam 

● Als uitteam mag je je omkleden in de grote omkleedruimtes, het is dus niet noodzakelijk om reeds omgekleed naar 

Haarlem te reizen. 

● Verzamelen van het team zal buiten voor de hoofdingang van het zwembad gebeuren. Hier wordt je maximaal 30 

minuten voor de start van de wedstrijd opgehaald door de coronaleider die de onderstaande nadere instructies zal 

uitweiden en voor zal gaan naar de kleedruimtes. 

● Per geslacht heeft het Boerhaavebad twee grote kleedruimtes, waar maximaal 6 personen zich tegelijk mogen 

omkleden. Is je team groter dan 12 personen? Dan zullen er mensen een moment moeten wachten, tot teamgenoten 

omgekleed de ruimte weer hebben verlaten. Spullen dienen allemaal uit de kleedkamer meegenomen te worden. 



 

 

● Als je de zwembadruimte betreedt, volg je de looproute (tegen de klok in om het zwembad heen) en loop je direct 

naar de ruimte voor de glijbaan.  Hier zal je team zich verder verzamelen voor inzwaaien en voorbespreking. Ook 

moeten de spullen van de spelers hier neergelegd worden. 

● Je loopt hierbij altijd achter de wissels door als er een voorgaande wedstrijd bezig is. 

● Je mag pas richting het water als het laatste fluitsignaal van de voorgaande wedstrijd is gefloten. 

● Je mag enkel het water betreden vanuit de recreatiebadkant. 

 

 

Tijdens de wedstrijd 

● Tijdens activiteiten in het water is contact toegestaan. 

● Bij alle activiteiten buiten het water, moeten de algemene maatregelen in acht worden genomen. Het is verplicht om 

1,5 meter afstand te houden. 

● Wissels zitten op stoelen met radius 1,5 meter. 

● De coach houdt te allen tijde 1,5 meter afstand. 

● Overleg tijdens kwart- en halftijd of tijdens een Time Out dient met het volledige team in het water plaats te vinden. 

Het is niet toegestaan om als teamlid buiten het water maar binnen 1,5 meter deel te nemen aan dit overleg. 

● Bij een wissel dient er altijd achter de zittende wissels langsgelopen te worden. 

● Als een speler tijdens de wedstrijd vroegtijdig wordt weggestuurd (UMV of UMV4), dient deze aan de muurkant het 

water uit te gaan, de looproute te volgen en de instructies van reglement ‘Eind/Bad verlaten’ te volgen. Er mag niet in 

de lobby of op de tribune gewacht worden. 

 

 

Einde/bad verlaten 

• Beide teams dienen na het eindsignaal aan de muurkant van het bad uit het bad te komen. Vanaf hier mogen ze om 
het bad heen – via de looproute – hun spullen verzamelen. 

• Het stoppende thuisteam zal de stoelen van de wisselspelers met chloorwater uit het speelbad afnemen (al dan niet 
door de stoelen even onder te dompelen in het bad). 

• Er worden na de wedstrijd geen handen geschud. 
• Beide teams mogen zich in de kleine kleedhokjes omkleden. 
• De douches van het Boerhaavebad zijn gesloten. Er is dus geen douchemogelijkheid. 



 

 

• Vanuit de omkleedhokjes moeten zowel het uitteam, als het thuisteam het zwembad direct verlaten. Dit gebeurt 
langs de aangegeven looprichting: via het recreatiebad en nooduitgang en daar naar buiten. Het is niet toegestaan om 
in de lobby te verzamelen. 

• Het thuisteam mag op de toegestane avonden buiten om het clubhuis weer betreden. De clubhuiscommissie 
informeert de aanwezige teams over deze avonden.  

 

 

 

Publiek 

• Thuispubliek is niet toegestaan. Dus ook geen ouders bij jeugdwedstrijden. 
• Uitpubliek mag enkel bestaan uit chauffeurs van spelers en uit maximaal zeven personen bestaan. 
• Publiek dient via de hoofdingang het gebouw binnen te komen en direct via de trap naar de tribune te lopen. Het is 

niet toegestaan om in de lobby te wachten of te verzamelen.  
• Op de tribune zijn stoelen geplaatst met 1,5m afstand van elkaar. Deze mogen niet worden verplaatst. 
• Je dient zo ver mogelijk door te lopen en op een stoel plaats te nemen. Het is niet toegestaan te blijven staan. 
• Heen en weer lopen moet zoveel mogelijk worden vermeden. 
• Het is toegestaan, als beweging noodzakelijk is, achter ander zittend publiek langs te lopen. 
• De mag niet  trap niet tegelijk worden betreden. Max één persoon per keer, de rest moet wachten achter de deur. 
• Noot: op moment van schrijven is de toegang tot de tribune nog niet zeker. Mocht dit niet worden gegeven, dan 

moeten toeschouwers beneden aan de kopse kanten van het bad een plaatsje nemen op een omkleedplek tot de 
wedstrijd is afgelopen. Toeschouwers mogen dan pas 5 minuten voor de aanvangstijd van de wedstrijd via ons 
clubhuis naar binnen, omdat binnen dan geen plek is deze personen verantwoord op te vangen. Het oude publiek 
dient de zwemzaal dan ook direct na afloop wedstrijd via de aangegeven route te verlaten.  

 

 

Coaches 

● Houden zich ten alle tijden aan de 1,5m richtlijnen 

● Mogen alleen staan als zijn of haar team in de aanval is, mits de scheidsrechter buiten het 6 meter gebied is.  

● Bij een time-out mag de coach niet verder dan de 5 meter lijn.  

● Trainers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers en zorgen dat ze zich aan de maatregelen houden.  



 

 

 

 

Jury/scheidsrechters 

● Er worden 3 jurytafels opgesteld aan de muurkant van het zwembad, allemaal 1,5m van elkaar af. 

● Scheidsrechters krijgen vaste zitplaatsen aangewezen, met 1,5m afstand van de overige officials. 

● Tijdens de wedstrijd dienen ook de scheidsrechters zich aan de 1,5m richtlijn te houden. 

● Na de tafeldienst dienen tablet, klok en 30 afgenomen te worden met de aangeleverde alcoholdoekjes. 
 

 

Taakomschrijving baddienst 

● Er zullen twee baddiensten zijn: één voor de normale activiteiten en één voor de (controle van) coronamaatregelen. 

● Deze personen moeten uit twee verschillende teams komen, met voorkeur uit teams die ook een wedstrijd moeten spelen. 

● Normale activiteiten: 

● Opzetten bad 

● Ontvangen scheidsrechters 

● Opzetten jury tafels 

● Corona maatregelen activiteiten: 

● Klaarzetten publieksstoelen op tribune. 

● Begeleiden uitteams en controleren thuisteams. 

● Toezien op naleving wedstrijd protocol voor, tijdens en na de wedstrijd(en). 

● Bij wisseling van medewerkers, schoonmaken van materiaal. 

 

 

  



 

 

Bijlage 1 – Hoogover plattegrond Boerhaavebad 

 

 
 



 

 

 

Bijlage 2 – Detail plattegrond speelbad 

 

 

 


