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Algemeen 
 
Als het coronavirus is geconstateerd bij een sporter, begeleiding uit een waterpoloteam of official, dan blijf je 
thuis. Als je coronagerelateerde klachten hebt, blijf je thuis. In geval van sporten, waar je traint met anderen 
en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen:  
 
Als een sporter corona gerelateerde klachten heeft: 
blijft hij thuis, maakt hij een testafspraak met de GGD en informeert hij direct zijn trainer. De KNZB wordt in 
dit stadium nog niet geïnformeerd. 
 
Als een sporter positief wordt getest op het corona virus: 
In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te 
schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden 
voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. 
Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 
meter van een andere persoon en ziet de GGD de teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze 
spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed 
in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. 
Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten 
binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende 
advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft. 
Indien in 1 team/selectie 3 sporters positief worden getest op corona, geldt dat de wedstrijd afgelast moet 
worden. Na 5 dagen (na laatste contact) volgt een (PCR)test voor het hele team (sporters en alle 
begeleiding).  
 
 
Organisatie en procedures 
 

• De sporters volgen de looproute naar het bad, omkleden op de tribune. Kleedkamers zijn alleen 
beschikbaar voor omkleden na de wedstrijd. 

• Bezoekers/publiek volgende route naar de tribune. Bij de tribune aangekomen melden bij de corona-
coördinator voor de registratie. Er is beperkt ruimte op de tribune, houd 1,5 m afstand. 

 
 
Teams 
 

• Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. 
• Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere 

activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen. 
• Voor de volwassenen (18 jaar en ouder) op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm aangehouden. 
• Bij de spelersbank staan 2 emmers beschikbaar (gevuld met chloorwater uit het zwembad) om te 

gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank voor de wedstrijd en bij wisseling van 
speelhelft halverwege de wedstrijd. 
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• Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de sporter meetelt als 
publiek en de 1,5 meter norm moet aanhouden, tenzij de sporter direct de locatie verlaat. 

• Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen 
sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. 

• De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meter norm 
t.o.v. de spelersbank. 

• De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn volgens de 1,5 meter norm t.o.v. elkaar, 
coach en spelersbank. 

• De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het 
moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6 
meter-gebied zijn aan de kant van deze coach. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een 
time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de 
1,5 meter norm. 

• De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter bescherming van de 
scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van het bad). 

• Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere 
activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen door 
de begeleiding en sporters. 

• Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden 
en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen. 

 
 
De jurytafel 
 

• Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1,5 meter norm zoals genoemd in de basisregels. Er is 
geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. Dan wel is per officialplaats een 
afgeschermde situatie gecreëerd (afzetting met plastic wanden). 

• Kleden zich zoveel als mogelijk al thuis om. 
• De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen worden bij 

wisseling van officials gedesinfecteerd. 
• Desinfectiemiddelen en voor elk veld 4 emmers om te vullen met badwater voor bij de 

spelersbanken worden beschikbaar gesteld door het zwembad, vraag ernaar als deze er nog niet 
zijn. 

 
 
De wedstrijd 
 

• Voor wedstrijden waar teams voorgesteld worden aan de toeschouwers vindt het voorstellen van de 
teams tijdens de warming-up in het water plaats. 

• Bij wisselen van speelhelften moet er rekening gehouden worden met de 1,5 meter norm. 
• Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste (1,5m) afstand, 

anders niet. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.                
• Het uitvoeren van een wissel vindt plaatst met inachtneming van 1,5 meter norm. De 

verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.        
• Teamofficials en wisselspelers in en rondom spelersbank. 
• Coach, assistent-coach, teammanager of fysiotherapeut bevinden zich op onderling en met de 

wisselspelers op 1,5 meter norm.  
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• Het bewust overtreden van de richtlijnen. Zoals binnen de 1,5 meter norm in de richting van de 
scheidsrechters, juryleden wordt gezien als wangedrag (het opzettelijk of door schuld toebrengen 
van lichamelijk letsel) en zal als zodanig behandeld worden middels een directe rode kaart.  

• Na de wedstrijd geen handen schudden; houd hierbij de 1,5 meter norm in acht. 
 
De corona-coördinator 
 

• Er is 1 corona-coördinator aanwezig bij de tribune. 
• De corona-coördinator heeft een geel hesje aan, deze dient zelf van thuis meegenomen te worden. 
• De corona-coördinator dient 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd waar die voor ingedeeld is 

aanwezig te zijn. 
• De corona-coördinator vraagt naar de gezondheid van de bezoekers en laat de personen die niet op 

het wedstrijdformulier komen hun contactgegevens noteren. 
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen via secretaris@psvwaterpolo.nl  
 


