
Waterpolowedstrijden
• Houd buiten het water altijd 1,5 meter afstand; dit geldt dus ook voor de jurytafel en de spelersbanken; 
• Er is vanwege ruimtebeperkingen geen ruimte voor publiek, alleen spelers, coaches en officials mogen de zwemzaal in;
• Begeleiding van jeugdteams, niet zijnde coaches, kunnen op aanwijzing van de Corona-coördinator  plaatsnemen in de zwemzaal (max 3);
• Kleed je thuis om (geldt voor alle spelers en officials). Bij binnenkomst is er alleen ruimte om je uit te kleden;
• Er geldt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer met één ingang en één uitgang;
• Daar waar dit niet mogelijk is, wachten tot uitgaand verkeer is vertrokken; 
• Voor de wedstrijd:
• Thuisploeg: (zie plattegrond 1)

• Kom niet eerder dan circa 10 minuten voor de wedstrijd;
• Kleed je uit in de “Uitkleedruimte thuisploeg” (schoenen uit bij de kleedhokjes); 
• Wacht op de uitkleedplaats tot het voorgaande bezoekende team is vertrokken; 
• Plaats daarna jullie tassen op de banken voor de thuisploeg;
• Ga te water aan de raamzijde en zwem naar de horeca-zijde van het bad;

• Bezoekende ploeg: (zie plattegrond 1)
• Kom niet eerder dan circa 10 minuten voor de wedstrijd;
• Wacht in de “Wachtruimte bezoekende ploeg”;
• De Corona-Coördinator geeft toestemming tot betreden van de “Uitkleedruimte bezoekers”; 
• Wacht totdat de vorige bezoekende ploeg het water heeft verlaten en met de tassen naar de uitgang is vertrokken;
• Plaats jullie tassen op de banken voor de banken voor de bezoekers;
• Ga te water aan de raamzijde van het bad;

• Na de wedstrijd:
• Bezoekende ploeg: (zie plattegrond 2)

• Direct na afloop van de wedstrijd het water verlaten, je tas pakken en via de raamzijde naar de uitgang lopen;
• Kort afdouchen is mogelijk (circa 1 minuut), omkleden kan in de kleedkamers (maximaal 5 personen per kleedruimte);
• Daarna kan het zwembad verlaten worden via de zijdeur richting de sporthal;

• Thuisploeg: (zie plattegrond 2)
• Direct na afloop van de wedstrijd het water aan de raamzijde verlaten;
• Pak je tas en wacht achter de bank voor begeleiders tot dat de bezoekers zijn vertrokken; 
• Daarna kan gedoucht worden, totdat er omgekleed kan worden als de bezoekende ploeg vertrokken is;
• Na het omkleden kan het zwembad verlaten worden via de zijdeur richting de sporthal;

• Bij elke spelersbank staan twee emmers met zwembadwater; voor de wedstrijd maak je als team de spelersbank schoon;
• Na je jurydienst ontsmet je alle contactpunten;
• De eerst spelende thuisploeg en jury  moeten een kwartier voor de wedstrijd in het bad zijn om op te bouwen;
• Heb je laatste jurydienst/speel je de laatste wedstrijd: begin pas met opruimen als alle uitspelende spelers weg zijn;
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Thuisploeg

Bezoekers
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Heb je Corona-gerelateerde klachten?

• Kom niet naar de training of wedstrijd en laat je testen;
• Meld dit bij wpsecretariaat@sgdevliet.nl en jouw trainer.

Ben je positief getest op Corona?

• Kom niet naar de training of wedstrijd;
• Meld dit bij wpsecretariaat@sgdevliet.nl en jouw trainer;
• Vermeld wanneer je voor het laatste hebt gezwommen met jouw team (training of 

wedstrijd);
• Bij 2 Coronagevallen gaat het hele team of de hele trainingsgroep conform KNZB-

richtlijnen in thuisquarantaine voor minimaal 10 dagen. Er mag niet worden gespeeld of 
getraind;

• De aanvoerder en trainer informeren het team;
• De WPC zegt eventuele wedstrijden af en heeft contact met de GGD en uitspelende 

verenigingen.

Lees alle richtlijnen op:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsp
ort/waterpolo_waterbasketbal/
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Laat je gegevens achter voor bron- en 
contactonderzoek:
Je laat hiermee een registratie achter voor bron- en 
contactonderzoek. Je geeft toestemming om jouw 
gegevens door te geven aan de GGD in het geval van 
een besmetting met het corona virus op of rondom de 
datum dat je aanwezig was in ons zwembad.
Gebruik hiervoor de onderstaande link of de QR-code.

www.sgdevliet.nl/registratie
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Blijf thuis als
je grieperig of 

verkouden 
bent en laat je 

testen.Kleed je na het 
zwemmen in 

de 
aangewezen 
kleedruimtes 

om.

We trainen in 
3 dubbele 

banen tijdens 
het zwemmen 

ballen in 
bubbel. Altijd 

1,5m voor 
senioren.

Kom 
5 minuten 

voor aanvang 
training aan bij  
het zwembad.

Ga thuis naar 
het toilet.

Trek je zwem-
kleding onder 

je normale 
kleding aan.

Je mag weer 
met meer 

mensen in 1 
auto naar het 

zwembad 
komen.

Volg de juiste 
route in het 
zwembad en 
kleed je uit in 
de zwemzaal.

Aanmelden 
hoeft niet. Er 

is een 
maximum van 
30 mensen in 
het zwembad.

Waterpolotrainingen

• Houd in en buiten het water altijd 1,5 meter afstand voor 
personen van 18 jaar of ouder; 

• Kom met je zwemkleding aan op tijd, maar niet te vroeg 
naar het zwembad;

• In de zwembaden is eenrichtingsverkeer met één ingang en 
één uitgang; 

• Er wordt gezwommen in 3 dubbele banen; heen in de 
rechterbaan, terug in de linkerbaan;

• Baloefeningen na 40 minuten met de volgende regels:
• maximale groep (bubbel) van 4 personen
• ok in deze bubbel 1,5 meter handhaven
• er mag onderling niet van bubbel gewisseld worden 

tijdens een training
• Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
• Er mag geen gebruik worden gemaakt van het toilet, alleen 

bij hoge uitzondering;
• Omkleden in de aangewezen ruimtes en vakken;
• De normale trainingstijden zijn van kracht, m.u.v. de 

jeugdtraining op dinsdagen: deze begint om 18.50 uur. En de 
seniorentrainingen (alleen zwemmen!) op dinsdag: 

• D1, D2 en H4 van 19.45 tot 20.20 uur;
• H1, H2 en H3 van 20.25 tot 21.00 uur; 

• In het bad mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn;
• Let op elkaar en spreek elkaar aan op de regels;
• Bij vragen, suggesties en/of opmerkingen zoek je de trainer 

of je aanvoerder op. Zij stemmen verder af met de WPC;
• Heel veel zwemplezier toegewenst.
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Plattegrond zwembad Forum Kwadraat
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