
 Wedstrijdprotocol corona: Waterpolo 29-09-2020 
 
Wedstrijdprotocol thuiswedstrijden 

Dit protocol is bedoeld voor de thuis spelende teams van MNC Dordrecht. Dit protocol bevat de 
uitwerking voor de thuiswedstrijden in Dordrecht van het wedstrijdprotocol van de KNZB.  

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/wat
erpolo_waterbasketbal/ 

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

Algemeen 

Bij klachten blijf je thuis. Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Neem hygiënevoorschriften in 
acht. 

Thuiswedstrijden van ploegen van MNC Dordrecht 

Wij vragen alle sporters om thuis reeds hun badkleding aan te trekken. De teams zijn niet eerder 
dan een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Volg de aangegeven routes! 

Op https://www.mncdordrecht.nl/coronavirus/ is deze informatie terug te vinden.  

Tijdens de wedstrijd 

Tijdens 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. Bij time outs 
blijft de ploeg en staf binnen de eigen 5 meter (dus niet bij de middellijn). Een coach mag pas staan 
in de aanval als de scheidsrechter buiten het 6 meter gebied is. De scheidsrechter kan een 
waarschuwing of zelfs rode kaart geven als spelers zich niet aan de afstandsregels houden (deze 
rode kaart wordt gezien als een zwaar vergrijp waarvoor 3 tot 6 wedstrijden schorsing staat). 

Voor het wisselen tussen periode 2 en 3 geldt: De spelers wisselen via het water (al dan niet op 
aanwijzing van de scheidsrechter). De coaches passeren elkaar bij de doucheruimte. Er zijn emmers 
aanwezig om de stoelen schoon te spoelen (onderdompelen werkt ook). 

Na de wedstrijd 

Na afloop van de wedstrijd verlaten de teams zo snel mogelijk het bad en de accommodatie volgens 
de aangegeven route, voordat de volgende wedstrijd begint, om zo niet onnodig elkaar te hinderen 
bij het passeren. Er kan géén nabespreking worden gehouden in de zwemzaal. Je mag niet in de 
zwemzaal blijven tenzij je als official of corona coördinator bent aangesteld. 

Toeschouwers 

Er zijn geen toeschouwers toegestaan. Dit geldt ook voor de zwemzaal. Je mag alleen in de 
zwemzaal blijven als je een taak hebt als teambegeleider, official of als corona coördinator. Als je 
klaar bent met die taak verlaat je de zwemzaal. 

  


