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Protocol Coronamaatregelen WSG DraGor.  
 
Iedereen die aanwezig is bij de wedstrijd dient op de hoogte te zijn van het coronaprotocol!  
 

Algemene regels wedstrijddagen 
• Er mogen geen toeschouwers bij wedstrijden aanwezig zijn. Enkel ouders van bezoekende 

pupillen- of aspirantenteams, die nodig zijn voor het vervoer en daarmee vallen onder 
teambegeleiding, mogen blijven kijken. Zij moeten op het teamformulier komen te staan.  

• Alle aanwezigen dienen zich te houden aan de vastgestelde, landelijke RIVM-maatregelen. 
• Bij binnenkomst in het zwembad draagt iedereen een mondkapje en desinfecteert iedereen de 

handen met de daartoe aanwezige middelen. Volg vervolgens de aangegeven looproutes. 
• Voorafgaand aan de wedstrijd wijst ieder team een eigen coronaverantwoordelijke aan 

(bijvoorbeeld de coach of aanvoerder). Deze persoon meldt zijn/haar team aan bij de Corona 
Coördinator van WSG DraGor en moet aanwezig zijn tijdens de wedstrijd bij zijn/haar ploeg. 

• Er zijn per team max. twee coaches/stafleden welkom, excl. teambegeleiding bij jeugdteams. 
• De coronaverantwoordelijke kan iemand van zijn team die niet consequent de regels van het 

coronaprotocol opvolgt toegang tot het bad en dus de (rest van de) wedstrijd ontzeggen. De 
Corona Coördinator en de scheidsrechter hebben deze bevoegdheid bij alle aanwezigen. 

• Volg te allen tijde aanwijzingen van het zwembadpersoneel, de Corona Coördinator van WSG 
DraGor, de scheidsrechter en/of de coronaverantwoordelijke van je eigen team op.  

• Alle coronaverantwoordelijken worden geacht op de wedstrijddag bij het aanmelden van het 
team een formulier in te vullen met de contactgegevens van het team en staf. Bij jeugdteams 
moeten ook de ouders van de bezoekende teams die blijven kijken hierop staan.  

 

Praktische zaken 
• De kantine is gesloten voor het verstrekken van eten en drinken. Het is toegestaan om eigen 

drinken en/of eten mee te nemen in de zwemzaal. Alcohol is niet toegestaan! Gooi je eigen afval 
in de prullenbakken en laat geen rommel achter. 

• Spelers/vrijwilligers worden verzocht zoveel mogelijk thuis voor vertrek naar het toilet te gaan.  
• Toiletbezoek tijdens de wedstrijd dient zoveel mogelijk beperkt te worden.  
• De douches kunnen niet gebruikt worden.  
 

Voor de wedstrijd 
Aankomst 
• Om drukte voor en rondom het zwembad te voorkomen mogen alle teams max. 30 minuten 

voor aanvang van de wedstrijd, de zwemzaal te betreden. Wacht niet in de hal van het 
zwembad of voor de deur van de het zwembad maar loop naar de zwemzaal. In de zwemzaal is 
ruimte voor een warming up, bespreking en inzwemmen (zie plattegrond).  

• Vóór het inzwemmen is er geen mogelijkheid je om te kleden. Zwemmers dienen thuis hun 
zwemkleding onder hun kleding aan te doen. Je loopt rechtstreeks naar de zwemzaal, niet via 
de kleedkamers. Iedereen draagt hierbij een mondkapje.  

• Zorg ervoor dat alle spelers vóór het einde van de voorgaande wedstrijd in het water liggen 
(ondiepe gedeelte) en vanuit daar het wedstrijdbad betreden. Coaches en wisselspelers kunnen 
de looplijnen volgen. 

• Tijdens de bespreking, warming up en het inzwemmen wordt door de coronaverantwoordelijken 
van elk team toezicht gehouden op het naleven van de gestelde regels. De 1,5 meter norm dient 
bij alle activiteiten op de kant in acht te worden genomen en iedereen draagt een mondkapje. 

• De tassen mogen alleen neergelegd worden op de aangegeven plekken (plattegrond). 
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Tijdens de wedstrijd  
Algemeen  
• Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan voor alle leeftijden;  
• Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water) dient de 1,5 meter-norm in acht te 

worden genomen.  
• Voor seniorenteams op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm aangehouden. Dit geldt ook 

voor spelers van 14-18 jaar oud die meespelen bij senioren.  
• Bij de spelersbank is desinfectiemiddel aanwezig om de spelersbank te desinfecteren.  
• Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste (1,5m) 

afstand, anders niet. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.  
• Het uitvoeren van een wissel vindt plaatst met inachtneming van 1,5 meter-norm voor zover 

mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.  
• Geforceerd stemgebruik of zingen is verboden. Aanmoedigen van sporters is niet toegestaan.  
 
Coaches 
• Coaches worden verzocht het aantal bewegingen te minimaliseren en in principe te allen tijde 

op dezelfde plek te blijven. Dit geldt ook tijdens het inzwemmen.  
• Voor coaches gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. 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 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. Wanneer de 1,5 tijdens het verplaatsen van de coach niet gewaarborgd 
kan worden, draagt de coach een mondkapje. 

• 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 (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.  

• Coaches en aanvoerders en/of de coronaverantwoordelijke zien erop toe dat hun sporters zich 
aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, 
gedragen.  

 
Jurytafel  
• Voor de officials achter de jurytafel geldt de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er 

is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. Er zijn schermen tussen de 
zitplaatsen opgehangen. Aanvullend dragen officials een mondkapje.   

• Officials moeten zich zoveel als mogelijk al thuis omkleden. 
• De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen worden bij 

wisseling van officials gedesinfecteerd door de huidige officials. 
 
De wedstrijd  
• Bij wisselen van speelhelften moet er rekening gehouden worden met de 1,5 meter-norm. 

Spelers kunnen het beste zoveel mogelijk via het water wisselen naar de andere kant.  
• Het bewust overtreden van de richtlijnen; zoals de 1,5 meter-norm niet aanhouden of 

geforceerd stemgebruik wordt gezien als wangedrag (het opzettelijk of door schuld toebrengen 
van lichamelijk letsel) en zal als zodanig behandeld worden middels een rode kaart.  
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Scheidsrechters  
• Schud geen handen!  
• Meld je aan bij de coördinator van de vereniging voor verdere informatie.  
• Voor scheidsrechters wordt koffie, thee of water geregeld maar je mag ook zelf wat drinken 

meenemen. 
• Controle spelerspassen en nagels  

- Controle nagels. Je houdt nooit als scheidsrechter de handen vast van spelers, maar geef je 
ogen de kost.  

- Controle spelerspassen via eigen mobiel op gepaste afstand  
 

Na de wedstrijd 
• Geen handen schudden met elkaar, de scheids of de tegenstander. Volg de looproutes om de 

zwemzaal zo snel mogelijk te verlaten. 
• Na de wedstrijd wordt iedereen verzocht zo snel mogelijk het bad te verlaten. Enige 

uitzondering zijn spelers van WSG DraGor die na hun wedstrijd een vrijwilligerstaak hebben, zij 
dienen plaats te nemen op de aangegeven bank naast de jurytafel (zie plattegrond) en dienen 
hier 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Daarnaast dragen zij een mondkapje. 

• De douches kunnen niet gebruikt worden, wel kunnen spelers zich afdrogen en omkleden in de 
kleedkamers. Kleedkamer 3 en 4 worden voor de DraGor teams gebruikt. Kleedkamer 1 en 2 
zijn voor de uitteams. In geval van gemengde (jeugd)teams zijn kleedkamer 1 en 3 voor jongens 
en 2 en 4 voor de meiden. Let op! Normaal gesproken zijn kleedkamer 1 en 2 voor heren, en 
kleedkamer 3 en 4 voor dames, dit staat ook op de kleedkamers, echter kiezen we i.v.m. de 
coronamaatregelen voor een andere indeling.  

• Er mogen max. 6 mensen tegelijkertijd in de kleedkamer zijn, dus wacht op je beurt! Kinderen 
jonger dan 12 jaar, worden hierin niet meegerekend. Als teams zich niet aan het max. aantal 
mensen houden, maakt DraGor hier melding van bij de KNZB, dit geldt ook voor DraGor teams! 

• Na het verlaten van de kleedkamer draagt iedereen een mondkapje. Iedereen verlaat het 
zwembad door de aangegeven looproutes. 

• Sporters kunnen niet opgewacht worden in de hal of voor de deur van het zwembad. Ouders 
kunnen hun kind in de auto, dan wel buiten opwachten (denk daarbij aan 1,5 meter afstand).  
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