
   
MNC Protocol Wedstrijden Waterpolo voor bezoekende ploegen 

Dit protocol is bedoeld voor de bezoekende ploegen van de waterpolowedstrijden van MNC Dordrecht in de 
Sportboulevard Dordrecht. Lees dit protocol goed door en volg de aanwijzingen op.  

Mochten er opmerkingen of suggesties zijn naar aanleiding van dit protocol, neem dan contact op met de corona 
coördinator van MNC Dordrecht: corona@mncdordrecht.nl 

Voorbereiding 

Wij vragen alle sporters om thuis al hun badkleding aan te trekken en verzoeken de bezoekende ploegen niet 
eerder dan een half uur voor aanvang van de wedstrijd te arriveren. We willen dat 1 vertegenwoordiger van het 
team zich aanmeldt in het MNC Clubhuis (even melden bij de bar). Het clubhuis bevindt zich op de eerste 
verdieping.  

Route naar de zwemzaal 

Volg de route die in de sportboulevard in de hal richting de zwemzaal is aangegeven. Zorg ervoor dat 
straatschoenen worden uitgetrokken voordat je op de ‘witte’ tegels komt. Dit staat in de gang aangegeven. Daar 
is ook desinfectiemiddel beschikbaar. Alleen sporters en teamofficials mogen in de zwemzaal aanwezig zijn. 
Toeschouwers zijn welkom op de tribune, niet in de zwemzaal. Graag even registreren bij de ingang van de 
tribune (QR code). 

De looproute in de accommodatie en in de zwemzaal is in bijgaande tekeningen weergegeven. De blauwe pijlen 
geven de route naar de zwemzaal. De oranje pijlen weer terug naar de centrale hal. 

 

  



   

 

Warming up 

De bezoekende ploeg kan haar warming up houden in de zwemzaal op de aangegeven locatie in de tekening, en 
kan inzwemmen in het diepe deel achter het wedstrijddoel als de voorgaande wedstrijd nog bezig is. 

Wedstrijd 

Voor, tijdens en na de wedstrijden wordt rekening gehouden met de laatste versie van het KNZB-
wedstrijdprotocol: 1,5 meter afstand op de kant, ook tijdens de rust en time-outs.  

Voor het wisselen van de ploegen tussen periode 2 en 3 houden we het volgende aan: De thuisploeg gaat eerst 
naar de andere kant, en gaat kort de doucheruimte in, vervolgens kan de bezoekende ploeg naar de andere zijde 
komen. Het is natuurlijk ook mogelijk om als ploeg via het water naar de andere kant te gaan. Belangrijkst is dat 
er rekening gehouden wordt met elkaar en scheidsrechters. 

Na de wedstrijd 

Na afloop van de wedstrijd verlaten de teams zo snel mogelijk de zwemzaal volgens de aangegeven route, 
voordat de volgende wedstrijd begint, om zo niet onnodig elkaar te hinderen bij het passeren. Omkleden kan in 
de kleedcabines (1 persoons). Daarna volgt u de aangegeven route naar de centrale hal. In de centrale hal kunt 
u de trap nemen naar het MNC Clubhuis. 

MNC Clubhuis 

Het clubhuis van MNC is geopend. Hier gelden de regels zoals die in de reguliere horeca gelden: 1,5 meter 
afstand, iedereen blijft zitten. Iedereen wordt gevraagd zich te registreren bij de ingang (via de QR code). 

  


