
 Wedstrijdprotocol corona: Waterpolo 26-01-2022 
 
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 en de 
aanwijzingen die wij van de beheerder van het complex hebben ontvangen.  

De volledige tekst van het KNZB protocol is te raadplegen via deze link: 

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

Algemeen 

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

Indien in 1 team/selectie 3 (of meer) sporters positief worden getest op Corona, geldt dat de 
wedstrijd in die week afgelast moet worden. Het gaat dan om nieuw positief geteste sporters na het 
afgelopen (speel)weekend. Meld dit zo snel mogelijk bij polosecretariaat@mncdordrecht.nl. 

Corona toegangsbewijs 

Een geldige QR code is verplicht bij het betreden van de sportboulevard. De vereniging wordt gevraagd 
hiervoor zorg te dragen. Voor de thuisspelende seniorenteams betekent dit dat we vragen om met één of 
twee vrijwilligers vooraf de QR codes van het team en tegenstander te controleren.  

De app “scanner Corona Check” om het toegangsbewijs te scannen kan worden geïnstalleerd op je 
mobiele telefoon via de app-stores voor Android of Apple.  

Na afloop van je wedstrijd is het reguliere rooster voor de bardiensten van kracht. Tijdens de bardienst 
controleer je de QR codes van eventuele bezoekers. Houd indien van belang rekening met de sluitingstijd 
van 22 uur.  

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 

Voorbereiding 

We vragen alle bezoekers om hun ID kaart mee te nemen en voor iedereen van 18 jaar en ouder ervoor 
te zorgen dat de Corona checkpas geactiveerd is op de telefoon, of om een gedrukt exemplaar mee te 
nemen. We vragen iedereen van 18 jaar of ouder die niet in bezit is van een corona toegangsbewijs niet 
naar de sportboulevard te komen 

MNC Clubhuis 

Het clubhuis van MNC is geopend, waar met de geldende coronaregels rekening gehouden wordt.  

Toeschouwers 

Toeschouwers nemen plaats op de tribune en houden 1,5 meter afstand. Zij zijn uiteraard ook 
welkom in het clubhuis van MNC. Tribune en clubhuis sluiten om 22 uur. 

  


