
 

1 

 

Coronadraaiboek Waterpolocompetitie 2020/2021 ZVL-1886 

Mondmaskers verplicht voor iedereen in het zwembad ouder dan 13 jaar/C-jeugd. Tijdens de warming-up, 

wedstrijden en trainingen geen plicht. Coaches en trainers hoeven geen masker op tijdens de wedstrijden of 

trainingen. 
Mondmaskers verplicht voor jury en Corona-Coördinatoren (CoCo). 
 
De CoCo’s moeten proberen om minimaal 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn, of zo snel mogelijk na de 
eigen wedstrijd. Probeer minimaal 1 CoCo bij de ingang te houden; zorg dat je wel op tijd bent voor je eigen 
wedstrijd. 

 
De CoCo’s moeten voor de eerste wedstrijd van de dag de route-aanwijzingen ophangen. Deze zijn te vinden 
bij de spullen van de jurytafel; op de achterkant staat waar ze opgehangen dienen te worden. Wees dus ruim 
op tijd (er volgen nog filmpjes met aanwijzingen hiervoor aanstaande zaterdag). 
 
De CoCo’s bij de laatste wedstrijd halen de route-aanwijzingen weg, halen de tape er af en voegen deze 
allemaal bij de spullen van de jurytafel. 
 
Er wordt geen publiek toegelaten, ook geen rijouders. 
 
• Voor de wedstrijd: 

o Checken of reservebank/stoelen ruim genoeg uit elkaar staan voor de 1,5m regel  (alleen senioren) 
o Checken of emmers met chloorwater bij reservebank staan 
o Erop toezien dat routering duidelijk is aangegeven 
o Scheidsrechters ontvangen; deze mogen omkleden in de grote kleedkamers 

• 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) 
 



 

2 

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 gele/oranje 

hesjes. Eindverantwoordelijk is de voorzitter van de Waterpolocommissie Gerard van Gent (vz-waterpolo@zvl-

1886.nl). Niet naleven van de richtlijnen en aanwijzingen betekent verwijdering uit de zwemzaal. 

CoCo’s dragen gele/oranje hesjes, te vinden in de jurytafel. 

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 slechts 

kort gebruik maken van de douches om opstoppingen te voorkomen. 
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