
CORONAPROTOCOL 

Basisregels voor Z&PC “de Reuring” in zwembad Duikerdel Noord-Scharwoude 
 

Beste waterpolovrienden, 
Wij mogen eindelijk weer wedstrijden spelen en om dat mogelijk te maken en te houden 

zullen wij ons aan strikte regels moeten houden. Allereerst gelden uiteraard de 

standaardregels van het RIVM en de KNZB. 

Voor iedere locatie zijn er echter wat aanpassingen en regels nodig om veiligheid zo veel 

mogelijk te garanderen. Helaas zijn al deze regels noodzakelijk voor de veiligheid van spelers, 

bezoekers, officials, vrijwilligers en zwembadpersoneel. 

Vooraf: 

Helaas is Duikerdel een smal bad, waardoor wij geen toeschouwers en chauffeurs toe 

kunnen laten en een maximum van twee coaches per team.  

Volg te allen tijde de aanwijzingen van de Corona Coördinator. 

Een ieder gaat van huis af (zwemkleding onder gewone kleding al aan) en uiteraard alleen als 

er geen klachten zijn. Probeer niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd 

aanwezig te zijn. 

Binnenkomst: 

Bij aankomst Duikerdel gaat iedereen als team via de zij-ingang (zie groene route 

plattegrond) naar binnen, waarbij hij/zij de handen eerst ontsmet. De Corona Coördinator 

zal je verwelkomen, en de controlevragen stellen. De Coördinator noteert alleen de namen 

met telefoonnummer van diegene die niet op het wedstrijdformulier in sportlink staan. 

Bezoekers en chauffeurskunnen vooralsnog niet mee naar binnen dus uitganspunt is dat 

iedereen vermeld staat op het wedstrijdformulier. Vervolgens begeleid de Coördinator het 

team naar zijn omkleedplaats. 

De eventuele chauffeurs kunnen gedurende de wedstrijd niet mee naar binnen, bij het bad is 

de ruimte te klein en de sportkantine blijft, in ieder geval tot 20 oktober, gesloten voor 

bezoekers. 

De teams kunnen pas naar binnen als er verder geen teams in het eerste (omkleed) gedeelte 

aanwezig zijn.Zowel thuis- als uit teams kunnen omkleden op de daarvoor aangegeven 

locatie. Deze plek is tevens voor de teambespreking en inzwaaien. Let op, er is helaas niet 

veel ruimte. 

Vervolgens kunnen de teams, pas als het bad leeg is, naar het zwembad komen.  

Daarbij gaan eerst de gasten en vervolgens het thuisteam. Beide kunnen hun spullen 

meenemen naar het bad en neerzetten in de stelling van de opstelplaats tassen (zie 

plattegrond). De Corona Coördinator zal hier begeleiden.  

LET OP: eerst zijn alle teams uit het wedstrijdbad en deze ruimte, daarna mogen de volgende 

teams pas doorlopen. De Corona Coördinator zal daar aanwijzingen geven.  



De wedstrijd: 

In het water gelden geen beperkingen, echter daarbuiten wel. Deze regels zijn bij een ieder 

wel bekend, maar hierbij een samenvatting:  

 - buiten het water direct 1,5 meter afstand,  

   ook met time out en teambesprekingen tussen de periodes.  

 - De wissels zitten op 1,5 meter uit elkaar,  

   bij deze stoelen staat een gieter met chloorwater om de stoelen te ontsmetten.  

 - Schreeuwen is niet toegestaan. 

Na de wedstrijd: 

Begeleid door de Coördinator verlaten beide teams de ruimte, de gasten eerst en daarna het 

thuisteam. Er wordt geen gebruik gemaakt van de douches. 

De gasten gebruiken de verste straat wisselcabines terwijl het thuisteam de eerste straat 

wisselcabines kan gebruiken en de grote kleedkamers. Voor scheidsrechters is er een aparte 

kleedkamer gereserveerd. Na omkleden gaat men via de normale uitgang naar buiten. 

Probeer verzamelen in de sportkantine zoveel mogelijk te vermijden, wacht dus buiten op de 

rest van het team als dat noodzakelijk is. 

 

Plattegrond Duikerdel 

 

Publicatie: 

Dit Corona protocol is via www.dereuring.nl te bereiken. 
 


