
 

Coronaprotocol O.Z.V. voor waterpolo, masterzwemmen en zwemles   

Sportief belang is ondergeschikt aan onze gezondheid. Ook de continuïteit van de 

zwemles, trainingen en wedstrijden is belangrijker dan de sportieve resultaten van een 

individu of een groep zwemmers. Leef daarnaar en neem de verantwoordelijkheid in het 

belang van onze sport!  Houdt daarom minimaal 1.5 meter afstand (behalve in het 

badwater) en pas de gebruikelijke hygiënemaatregelen toe zoals het regelmatig wassen 

van de handen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruiken van papieren 

zakdoekjes. Laat u zo nodig testen op het Covid-19 virus en volg altijd het advies op van 

de GGD.   

  

Bij (beginnende) corona-gerelateerde ziekteverschijnselen binnen uw huishouden (dus ook 

kinderen < 13 jaar) of wanneer het coronavirus is geconstateerd binnen uw huishouden, dient 

u thuis te blijven en dit te melden bij Annet van Jaarsveld (06-41611013).  

OZV neemt niet de taak van de GGD over maar bekijkt welke maatregelen zij als vereniging 

moet nemen.     

   

  

Waterpolowedstrijden  

  

OZV volgt tijdens haar waterpoloactiviteiten het KNZB Coronawedstrijd protocol, zie volgende 
link: 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/
wa terpolo_waterbasketbal,  
  

Aanvullend op dit protocol gelden de volgende regels tijdens competitiewedstrijden van OZV 

in zwembad H20 te Harmelen:  

  

Ploegen en scheidsrechters kunnen niet eerder dan 30 minuten voor aanvang wedstrijd de 

zwemzaal betreden.  

  

Na entree volgen bezoekende ploegen en OZV-leden de paarse route die op de plattegrond 

is aangegeven >> via de zij-ingang kunnen zij de zwemzaal betreden (wel eerst schoenen 

uittrekken).  

  

Gezien het beperkte aantal kleedkamers kan daar alleen gebruik van worden gemaakt na 

afloop van de wedstrijd. Dit betekent dat spelers/speelsters voorafgaand aan de wedstrijd, de 

zwemkleding al aan moeten hebben onder de gewone kleding. Voor scheidsrechters geldt 

ook dat ze voorafgaand aan de wedstrijd geen gebruik kunnen maken van de kleedkamers 

en daar rekening mee moeten houden.   

  

Spelers van OZV volgen de gele route naar de rode zone > daar verder omkleden, tassen 

plaatsen en warming up.  

Spelers van de bezoekende club blijven aan de kant van de kantine en kleden zich om in 

blauwe zone, daar tassen plaatsen en warming up.  
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In lijn met het overheidsbesluit d.d. 28 september j.l. kan er helaas geen publiek toegelaten 

worden in de zwemzaal. Voor de chauffeurs die jeugdploegen moeten rijden is er beperkt 

plaats in het horecagedeelte. 

  

Bij het wisselen van speelhelft lopen de ploegen tegen de klokrichting in (gele route) naar de 

andere zijde. Zo wordt voorkomen dat spelers elkaar passeren.  

  

Na afloop van de wedstrijd gaan de ploegen aan de kant tegenover de jurytafel via de trappen 

in de hoek het bad uit. Pas dan kunnen de ploegen van de volgende wedstrijd via de lange 

kant aan de zijde van de jurytafel te water gaan.  

  

Na afloop van de wedstrijd lopen spelers via de gele route richting de tassen en daarna 

richting de douche en kleedkamers. Er kan beperkt gedoucht worden. Per kleedkamer 

kunnen 7 personen tegelijk omkleden en daarnaast zijn ook 10 kleedcabines beschikbaar.   

  

Kleedkamers worden gebruikt per team, niet per geslacht. Uitzondering daarop zijn de 

gemengde E- en D-teams bij de jeugd.  

  

 

Plattegrond Zwembad H2O   

 

  

  
  

  

  

  


