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Algemeen:
• Toiletten zijn geopend;
• Alle douches zijn gesloten;
• De horeca is gesloten;
• Er is in De Grote Koppel geen publiek toegestaan, ook niet in de hal;
o De enige uitzondering op deze regel zijn rij-ouders van jeugdleden t/m 17 jaar van
uitsluitend het uitspelende team, zie verderop voor de toegang en plaats van ouders;
• Voor en tijdens de wedstrijden is een Corona Coördinator van PFC Rheden in de
accommodatie aanwezig;
De Corona Coördinator:
o Houdt toezicht op het naleven van de regels;
o Is herkenbaar aan een geel hesje;
o Heeft het recht om aanwezige spelers/coaches/rij-ouders aan te spreken op niet
naleven van de regels;
o Heeft het recht om, bij niet naleven van de regels, personen uit de accommodatie
weg te sturen;
o Zal, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzingen, melding maken bij de
scheidsrechter, waarna de wedstrijd wordt stilgelegd en afgelast.
Binnenkomst teams en omkleden:
• Spelers hebben hun badkleding al onder hun kleding aan;
• Teams en wedstrijdofficials mogen 15 minuten voor aanvang van hun wedstrijd naar binnen;
• Teams en wedstrijdofficials worden opgehaald door de Corona Coördinator van PFC Rheden,
o Zij mogen niet op eigen initiatief naar binnen;
o De wedstrijdofficials gaan als eerste naar binnen, gevolgd door de uitspelende ploeg
met rij-ouders en tot slot de thuisspelende ploeg;
▪ LET OP: Rij-ouders dienen badslippers of overschoenen mee te nemen, zij
lopen met het team binnendoor via de zwemzaal naar de tribune;
• Bij binnenkomst moet iedereen de handen ontsmetten en neemt de Corona Coördinator een
gezondheidscheck af;
• Route volgen naar kleedkamers, route is aangegeven met pijlen op de grond;
• Er zijn 5 kleedkamers beschikbaar waarvan de deuren permanent open staan
o Er mogen per kleedkamer maximaal 4 personen tegelijk naar binnen;
▪ D- en C-jeugdteams mogen tegelijk in een kleedkamer, mits er geen
volwassene in de kleedkamer aanwezig is;
o De kleedkamers dienen alleen om de kleding uit te trekken en deze in de eigen tas te
stoppen;
o Er mag geen kleding/schoeisel achterblijven in de kleedkamer;
o Verlaat de kleedkamer zo snel mogelijk voor een vlotte doorloop.

Betreden zwemzaal:
• Volg de route naar de zwemzaal via de pijlen op de grond;
• De looprichting om het zwembad is ALTIJD met de klok mee;
• Bij binnenkomst direct links naar de tribune;
o Scheidrechter loopt om het bad en plaatst de tas op de bank tegen het raam, rechts
van de jurytafel;
o Voor details verwijzen we naar de plattegrond van de zwemzaal;
o Uitploeg loopt met ouders door naar de helft van de tribune die het verst van de
ingang van de zwemzaal ligt;
▪ Ouders nemen plaats op een stip op de bovenste rij van de tribune;
o Thuisploeg gebruikt helft van de tribune die het dichtst bij de ingang van de
zwemzaal ligt;
o Neem op de tribune met je tas plaats op een rode of een groene stip (altijd met het
hele team op een rode stip, óf met het hele team op een groene stip);
o Indien er nog tijd is voor een warming-up op de kant, dan kan dit op je plek op de
tribune.
Start wedstrijd
• Na het laatste fluitsignaal van de voorgaande wedstrijd, wordt gewacht tot de uitgespeelde
teams aan de overzijde van het bad zijn (ze hoeven nog niet uit het water te zijn);
• De spelers van de nieuwe wedstrijd gaan direct te water en beginnen aan hun warming-up.
Wedstrijd
• De reservebank bestaat uit stoelen die op 1.5 m van elkaar staan; hier mag niet mee worden
geschoven;
• Aan elk uiteinde van de reservebank staat een emmer gevuld met zwembadwater, om de
bank te desinfecteren na iedere wissel;
• Voor de verdere regels tijdens een wedstrijd verwijzen we naar het KNZB waterpolo protocol
o https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_w
edstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/;
• Bij de wissel van speelhelft tussen periode 2 en 3, wordt met de klok mee gewisseld;
o Als eerste lopen de scheidsrechters naar hun tassen;
o Vervolgens lopen de coach en wisselspelers van uitploeg met de klok mee om het
zwembad naar de andere speelhelft;
o De coach en wisselspelers van de thuisploeg lopen aan de tribunezijde naar de
andere speelhelft.
Na het laatste fluitsignaal
• Als eerste lopen de scheidsrechters naar hun tassen;
• De ouders verlaten de tribune en zwemzaal via de deur die uitkomt bij het recreatiebassin
(vanaf de tribune gezien links in de hoek);
• De spelers verlaten het water aan de zijde van de jurytafel, in de hoek van hun eigen
speelhelft, en lopen met de klok mee langs het bad naar de tribune;
• De spelers van de uitploeg pakken hun tas en verlaten direct de zwemzaal via de deur die
uitkomt bij het recreatiebassin;
• Vervolgens doet de thuisploeg hetzelfde. Wisselspelers en coach van de thuisploeg lopen ook
een rondje om het zwembad naar de tassen;

•
•

Tot slot verlaat de scheidsrechter het bad via dezelfde route;
Via een aangeven route (pijlen op de grond) komen de teams vervolgens terecht bij de
wisselcabines;
o Er is geen gelegenheid tot douchen;
o Er zijn 30 wisselcabines beschikbaar voor teams en scheidrechters;
o Na het aankleden verlaat je de kleedcabines via de aangegeven route, die uitkomt in
de centrale hal, vanuit daar verlaat je zo snel mogelijk de accommodatie.

