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versie datum wijzigingen 

1.0 27-9-20 1e uitgave 

2.0 30-9-20 Aanscherping regels per 29 september 2020, geen toeschouwers 

3.0 11-10-20 ● Mondkapjes verplicht (§2.4) 
● Richtlijnen voor media toegevoegd (§4.4) 

4.0 11-9-21 Protocol voor seizoen 2021 -2022 
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1 Inleiding 

Dit is het Corona protocol van startgemeenschap Waterpolo Den Haag (WPDH) dat wordt 

gehanteerd tijdens het organiseren van waterpolo wedstrijden in zwembad het Hofbad te Den 

Haag. Dit protocol bevat richtlijnen waar men zich aan dient te houden tijdens waterpolo 

wedstrijden die worden georganiseerd door Waterpolo Den Haag in het Hofbad. 

 

Dit protocol is opgesteld door de Corona coordinator van Waterpolo Den Haag in samenspraak 

met de gemeente Den Haag, bestuur en trainers van Waterpolo Den Haag. 

 

De Corona coördinator van Waterpolo Den Haag: 

● Marco Reef 

● 06-51093363 

● penningmeester@waterpolodenhaag.nl 

 

Bij het opstellen van dit protocol zijn de volgende documenten als basis gebruikt: 

1. “Draaiboek Hofbad”, uitgegeven door het Hofbad te Den Haag; 

2. “Protocol Verantwoord Zwemmen” versie 6.0 van 26-6-2021 uitgegeven door de 

gezamenlijke Zwembranche; 

3. “Richtlijn Veilig zwemmen in Coronatijd – Hygiene en desinfectie in badinrichtingen, 

versie 9 van 8-10-2020 uitgegeven door TU Delft, VTZ en Zwembadpoli; 

4. “Protocol Verantwoord sporten” versie 10-7-2021 uitgegeven door NOCNSF 

5. “Corona wedstrijdprotocol waterpolo en waterbasketbal” versie 23-8-2021 uitgegeven 

door de KNZB. 
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2 Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad 

2.1 Algemene richtlijnen 

1. Als je Corona gerelateerde klachten heb blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD. 

2. Houdt zolang je niet in het water ligt altijd 1,5 meter afstand tot andere personen; 

3. Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het 

aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten (deurknoppen, pinapparaten, 

afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het 

snuiten van de neus; 

4. Vermijd het aanraken van je gezicht; 

5. Schud geen handen 

6. Als u met auto, taxi, personenbusje of touringcar reist, gelden de richtlijnen van het 

RIVM. In het Openbaar Vervoer geldt de mondkapjesplicht. 

2.2 Corona virus is geconstateerd 

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 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). 

2.3 Richtlijnen voor sporters 

● Tijdens de feitelijke sportbeoefening in het water is spelcontact toegestaan voor alle 

leeftijden; 

● Tijdens rustmomenten en time-out (in en 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. Voor de spelersbank wordt toegestaan om gebruik te maken van de 

ruimte achter het speelveld tot maximaal 2 meter. Dit is alleen van toepassing indien 

de accommodatie geen andere mogelijkheid heeft om de spelersbank te plaatsen 

volgens de 1,5 meter-norm. 
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2.6 Richtlijnen voor trainers / coaches / overige begeleiders 

● Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de algemene 

richtlijnen. 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 (in en 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 zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en 

zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen. 

2.7 Richtlijnen voor juryleden 

● Voor de juryleden gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de algemene richtlijnen. 

● Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. 

● 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. 

2.8 Richtlijnen voor scheidsrechters 

● Voor scheidsrechters gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de algemene 

richtlijnen; 

● Schud geen handen. 
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3 Routing in het Hofbad 

3.1 Aankomst in het Hofbad / omkleden / warming up 

1. Sporter, begeleiders, scheidrechters kunnen zich omkleden in de algemene 

kleedkamers, altijd op 1,5 meter van elkaar; 

2. In de algemene kleedkamers is 1,5 meter afstand gemarkeerd die aangehouden moet 

worden 

3. Warming up kan in de zwemzaal met in achtneming van de 1,5 meter. 

 

 

3.2 Wisselen van speelhelft 

Bij het wisselen van speelhelft gaan de spelers via het water naar de andere kant. 

De begeleiders lopen over de kant naar de andere kant met inachtneming van de 1,5 meter. 

Richting de duikplanken loopt men aan de waterkant en de andere kant op loopt men langs de 

muur. Er is een gieter met chloorwater beschikbaar voor het reiningen van de spelersbank  
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4 Toeschouwers en Horeca 

4.1 Touschouwers 

1. Publiek dient zich te allen tijde aan de algemene richtlijnen te houden (paragraaf 2.1) 

2. Op de tribunes van het Hofbad is er met in achtneming van de 1,5 meter regel plaats 

voor 90 personen. 

3. De toegestane plaatsen zijn aangegeven met een gele ster 

4. Bij binnenkomst op de tribune licht een registratielijst die door iedere bezoeker ingevuld 

dient te worden. 

 

 
Foto 1: Toegestande zitplaats 

4.2 Horeca 

De horeca is geopend. De specifieke regels voor de horeca staan bij binnenkomst van de horeca 

aangegeven. Deze dienen opgevolgd te worden. 


