Dit protocol is opgesteld door de waterpolocommissie van Z&PC de Schelde en heeft
betrekking op de het spelen van waterpolowedstrijden in Sportcentrum Vliegende
Vaart in Terneuzen in het seizoen 2020-2021.
Z&PC de Schelde hanteert de geldende regels en richtlijnen m.b.t.
coronamaatregelen gesteld vanuit het RIVM, NOC/NSF en KNZB; rekening houdend
met de lokale richtlijnen die gelden voor onze zwemlocatie.
Voor de waterpolo-afdeling is Pascale Tanis door het bestuur aangewezen als
coronacoördinator. Voor vragen over dit protocol kunt u haar contacteren;
waterpolocommissie@zpc-deschelde.nl
Dit protocol wordt gedeeld met alle (ouders en/of verzorgers van) leden van Z&PC de
Schelde via de website van de vereniging.
Verder zal dit protocol gedeeld worden met alle bezoekende verenigingen via de
daarvoor bestemde pagina op de KNZB-website.
Wedstrijdprotocol waterpolo:
•
•
•
•
•

•
•

Maximaal 30 minuten voor aanvangstijd van wedstrijd ben je als team of
official welkom bij Sportcentrum Vliegende Vaart. Ben je eerder dan wacht je
buiten of in de sportkantine indien deze geopend is.
Teams worden verzocht als geheel (coach, spelers en chauffeurs) binnen te
komen.
Bij de hoofdingang van de accommodatie wordt u gevraagd uw handen te
desinfecteren met het daarvoor beschikbaar gestelde desinfectiemiddel.
Deelnemers melden zich daarna bij de wedstrijdcoördinator; deze registreert
wie binnen komt, wijst de weg en beantwoordt eventuele vragen.
De vertegenwoordiger van het team (coach of aanvoerder) vult een
registratielijst (Bijlage 1) in met daarop gegevens van de deelnemers aan de
wedstrijd en de eventuele chauffeurs. De contactgegevens worden 4 weken
bewaard in belang van mogelijk contactonderzoek. Ook aangewezen officials
noteren hier hun contactgegevens.
Chauffeurs van bezoekende teams worden toegelaten om op de tribune de
wedstrijd van hun team te volgen. Overige plaatsen zijn beschikbaar voor
waterpolokaderleden van Z&PC de Schelde.
Verder zijn er geen mogelijkheden toeschouwers/publiek.
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Jeugdspelers t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5m afstand te houden.
Alle deelnemers van 18 jaar en ouder zorgen ervoor dat ze 1,5m afstand
houden wanneer zij zich niet in het water bevinden.
Er voorafgaand aan, en na afloop van de wedstrijd is er de mogelijkheid om
zich om te kleden in kleedlokalen of individuele omkleedcabines.
Er is geen gelegenheid te douchen in de accommodatie. Toiletbezoek is
toegestaan.
Teams krijgen een plaats toegewezen in de zwemzaal. Zie hiervoor de
plattegrond (Bijlage 2). Hier is ook voldoende ruimte voor de warming-up.
Coaches/aanvoerders hebben een belangrijke rol bij wedstrijden en zien erop
toe dat hun team volledig op de hoogte is van het protocol en zich aan de
gestelde regels houdt.
Officials dienen zich te houden aan de 1,5 meter afstand regel aan de
jurytafel. Voor scheidrechters is voldoende plaats voorzien.
Aan de jurytafel is desinfectiemiddel aanwezig om de handen en materialen
van officials te desinfecteren.
Bij de wisselspelersbank staan, zoals de KNZB het voorschrijft, emmers met
zwemwater om de zitplaatsen bij wisselen van team schoon te spoelen.
Extra aandacht wordt gevraagd voor het wisselen van speelhelft bij
seniorenwedstrijden: thuisspelend team verplaatst zich via de zijde van de
jurytafel naar andere kant van het speelveld, bezoekend team via zijde van de
tribune.
Na de wedstrijd verlaat je het zwembad via de aangegeven route. Bezoekende
chauffeurs verlaten meteen na afloop van de wedstrijd van hun team de
tribune.

Wedstrijdprotocol Waterpolo
Z&PC de Schelde
25-09-2020

BIJLAGE 2:

DATUM:………………………………………………………….
NAAM

VERENIGING

EMAILADRES

TELEFOONNUMMER

OVEREENKOMSTIG AFSPRAKEN KNZB/RIVM WORDEN FORMULIEREN 4 WEKEN ZORGVULDIG BEWAARD I.V.M. MOGELIJK BRON- EN CONTACTONDERZOEK
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BIJLAGE 2:PLATTEGROND SPORTCENTRUM VLIEGENDE VAART TERNEUZEN
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