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Waterpolowedstrijden Zwembad den Helder Doesburg vanaf 3 oktober 2020 

* Kleed je thuis om (geldt voor alle spelers en officials). 

* Toeschouwers zijn (helaas) niet toegestaan. We hanteren een 0-toeschouwers beleid 

vanwege het relatief kleine zwembad. Uitzondering: ouders van kinderen onder de 17 

jaar die als chauffeur fungeren, mogen als zijnde begeleider van het team in het 

zwembad plaatsnemen.   

* Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Hierna registreer je je aanwezigheid.  

* Hou buiten het water altijd 1,5 meter afstand; dit geldt ook voor de jurytafel en de   

spelers. Coaches en spelers blijven tijdens de wedstrijd op hun aangewezen plek 

zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. 

* Er geldt na binnenkomst een eenrichtingsverkeer looproute. Je kunt alleen via de 

horecagelegenheid naar het zwembad. 

* Kleed je uit langs het bad. (er is geen aparte omkleedruimte bij aankomst 

uitgezonderd de scheidsrechter). De uitspelende ploeg kan zich omkleden naast het 

kleine bad. De thuisploeg kan dit doen naast de binnenbar. Deze teams doen daar 

ook hun warming up. Voordat er te water wordt gegaan nemen de spelers en 

coach(es) hun kleding mee naar de overkant waar het neergezet wordt met 

inachtnemening van de 1,5 meter. Zorg dat je altijd met de klok mee al je 

verplaatsingen maakt. 

* Er is dus geen ruimte voor publiek. Alleen de coronadeskundige, spelers, coaches en 

officials mogen de zwemzaal in. 

* Direct na de wedstrijd pak je je kleding: volg de looprichting en kort afdouchen is 

mogelijk (max. 1 minuut). 

* Je kleed je om in de kleedruimtes op de aangewezen plekken.(maximaal 5 personen 

per keer). Wacht dus buiten de kleedruimte als deze maximaal bezet is. 

* Bij elke spelersbank staat een emmer met chloorwater; na de wedstrijd maak je als 

team de spelersbank schoon. 

* Na je W-officialdienst ontsmet de jury alle contactpunten, zowel de tafel alsmede alle 

gebruikte attributen. 

* Begin pas met opruimen van de doelen, tafels enz. als de tegenpartij weg is bij het 

zwembad. 

* In verband met een landelijk verbod is het niet mogelijk om gebruik te maken van de 

horeca in het zwembad na de wedstrijd. Alleen de scheidsrechter kan een 

consumptie worden aangeboden.  

* Na het aankleden in de kleedkamer verlaat je direct het zwembad. 
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 Bij alle overige zaken of twijfel: spreek de DWV Coronadeskundige aan. Deze is 

herkenbaar aan een geel of oranje hesje. 

 

 

 

 

 

 

Heb je Corona-gerelateerde klachten?  

• Kom niet naar de training of wedstrijd en laat je testen; 

• Meld dit bij dwv.secretaris@gmail.com of jouw trainer.  

 

Ben je positief getest op Corona? 

• Kom niet naar de training of wedstrijd; 

• Meld dit bij dwv.secretaris@gmail.com of  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 of trainer informeren het team;  

•  zegt eventuele wedstrijden af en heeft contact met de GGD en uitspelende 

verenigingen 

HET BESTUUR  D.W.V.   
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