
 
 

 

Draaiboek waterpolocompetitie 2020/2021 ZVL-1886 
 

• Juryrooster uitbreiden met 2 Coronacoördinatoren per veld 

• Voor de wedstrijd: 
o Checken of reservebank groot genoeg is voor 1,5m (alleen senioren) 
o Checken of emmers met chloorwater bij reservebank staan 
o Erop toezien dat routering duidelijk is aangegeven 
o Scheidsrechters ontvangen 
o Alleen geregistreerde toeschouwers toelaten (later) 

• Tijdens de wedstrijd: 
o Controleren of 1,5m wordt aangehouden 
o Mensen verwijderen die weigeren zich hieraan te houden 

 

Jurytafel 
• Extra spullen t.o.v. normaal seizoen: handgel, reinigingsspray, keukenrol, handfluit 

• Opstelling stoelen: Secretaris en tijdwaarnemer op de hoeken, 20/30 waarnemer naast de tafel 

• Voor en na iedere wedstrijd alle spullen met keukenrol en spray reinigen:  
o Tablet 
o Vlaggen 
o Handfluit 
o Tafel 
o Stoelen 
o Pennen 

• Geen mondfluit uit de lade gebruiken, in plaats daarvan de speciaal aangeschafte handfluiten 
gebruiken 

• CoCo waarschuwen als er onvoldoende handgel of reinigingsspray is (voorraad in magazijn clubhuis) 
 

Toezicht 
Toezicht op naleving van RIVM-richtlijnen vindt per wedstrijd plaats door 2-4 Coronacoördinatoren (CoCo’s). 

Zij worden in het juryrooster aangesteld, via aanvoerder of teammanager, en zijn herkenbaar door oranje 

hesjes. Eindverantwoordelijk is de voorzitter van de Waterpolocommissie. Niet naleving van de richtlijnen en 

aanwijzingen betekent verwijdering uit de zwemzaal; 

1. CoCo1 ontvangt bij de hoofdingang spelers en scheidsrechters en zorgt voor een juiste routering 

richting zwemzaal. Verder worden mensen weggestuurd die voor of na een wedstrijd de ingang als 

wachtruimte gebruiken of zich te vroeg melden; 

2. CoCo2 ontvangt spelers en scheidsrechters in de zwemzaal en zorgt voor een juiste routering voor de 

warming-up. Tevens ziet hij/zij erop toe dat de uitgespeelde teams direct de zwemzaal verlaten en 

geen gebruik maken van de douches; 

3. CoCo3 staat bij de ingang van de tribune en controleert de reserveringen van toeschouwers en 

houdt ook toezicht op zijn/haar kant van tribune en reservebank; 

4. CoCo4 ziet toe op naleving van de 1,5m regels van de andere kant van de tribune en reservebank; 

Noot: CoCo3 en CoC4 zullen alleen worden ingezet op het moment dat publiek kan worden toegelaten; 
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