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Wedstrijdprotocol MNC Dordrecht: Baddiensten  

Dit protocol is bedoeld voor de MNC leden die baddiensten uitvoeren rondom competitiewedstrijden. 
Het beschrijft specifieke aanvullende zaken waarmee je rekening moet houden in verband met 
Corona. 

Algemeen: De baddiensten worden uitgevoerd conform het rooster dat aan het begin van het 
seizoen is opgesteld en de instructies die via de aanvoerders verspreid zijn. Deze algemene 
instructies zijn ook te vinden via https://www.mncdordrecht.nl/waterpolo/teaminformatie/bad-
jurydiensten/. Als je klaar bent met je taak verlaat je zo snel mogelijk de zwemzaal, tenzij je nog 
een wedstrijd moet spelen. 

Er gelden de volgende aanvullende instructies: De eerste baddienst zorgt voor 
desinfectiemateriaal bij de jurytafel (komt uit de groene bak), en zorgt dat er twee emmers 
beschikbaar zijn bij de reservebanken om deze te kunnen schoonspoelen (emmers staan bij de 
juryspullen in de kelder), en bouwt het oprolbare coronascherm op, dat tussen de tijdwaarnemer en 
schotklokjurylid wordt geplaatst. Het oprolbare scherm vind je in de zwarte langwerpige hoes bij de 
juryspullen. Daarnaast zijn er enkele Stylo’s aanwezig waarmee zo nodig het touchscreen kan 
worden bediend zonder het aan te raken. De blauwe stoelen die in de zwemzaal aanwezig zijn, 
kunnen worden gebruikt voor reservebank en jurytafel.  

Bij de uitvoering van de baddienst houd je rekening met de 1,5 meter regel: Zorg dat er 2 tafels 
zijn opgesteld, waardoor degene met tablet voldoende afstand kan nemen van de tijdwaarnemer. 
De bediening van de elektronische klok vraagt dat twee personen tegelijk het touchscreen 
gebruiken. Ga aan weerszijden van het corona spatscherm zitten en gebruik de aanwezige stylo’s 
voor de bediening.  

De laatste baddienst zorgt ervoor dat de gebruikte stoelen even worden ondergedompeld en 
worden teruggezet op de roosters bij de badrand. De plaatsen zijn met kruisen aangegeven in de 
zwemzaal. Het oprolbare scherm evt met water schoonmaken (NIET met desinfectiemiddel). Berg 
de emmers, het spatscherm (demonteren, oprollen en in de hoes opbergen), het hesje van de 
coördinator en desinfectiemateriaal samen met de groene bak met juryspullen op in de kelder. 
Tablets en touchscreen bediening in het clubhuis opbergen en tablets aansluiten op stroom in 
de kast. 

De achterlijnen van de drijvende doelen gaan in de grote gele rolcontainers en worden weer netjes 
teruggezet in de materiaalruimte.  

       

Vlnr: hoes voor spatscherm  spatscherm achter jurytafel  Opruimen blauwe stoelen  

 


