
ZV De Ham ZC – 

wedstrijdprotocol 

waterpolo 
 

Locatie: Zwembad de Crommenije – Krommenie 

 

De basisregels van het RIVM blijven van toepassing 

- Was vaak en goed uw handen 

- Houd 1,5 meter afstand van anderen ,zie hieronder 

- Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.  

 

Houd 1,5 meter afstand van elkaar 

- Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren 

vanaf 13 jaar 

- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter 

afstand te houden.  

- Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot 

elkaar, maar wel tot iedereen vanaf 18 jaar 

- Tijdens de wedstrijden is 1,5 meter afstand voor de spelers en staf niet verplicht. 

Voor en na de wedstrijd, op de perrons/kleedkamer/horeca is de 1,5 meter afstand 

wel verplicht.  

 

Voor de wedstrijd 

- Uit spelende ploegen kunnen de voorbespreking in de kleedkamer houden of nadat 

ze plaats genomen hebben rechts achterin het bad (raamkant). Routing is voor de 

tribune langs (niet langs de jurytafel). Daar wordt ook de warming up gedan.  

- ZV De Ham kan de voorbespreking boven in de vergaderzaal houden en vervoegen 

zich verder aan de voorzijde van het bad (aan de kant van het doelgroepenbad). Bij 

gebruik van het doelgroepenbad voor warming up e.d. is het verboden eten en 

drinken mee te nemen.  

- Scheidsrechters hebben een eigen kleedkamer 



In het zwembad 

- In het zwembad is de 1,5 meter regel van toepassing 

- Kleedkamers zijn open voor en na de wedstrijd 

o 1 team per kleedkamer 

o Omkleden graag snel en efficiënt 

o Kleding en schoenen neem je mee de zwemzaal in, er mag niets blijven liggen.   

- Maximaal 5 minuten douchen na de wedstrijd is mogelijk 

 

Op de tribune 

- Publiek is toegestaan zolang er zitplaatsen (zonder X) zijn op de tribune. Is dit vol, dan 

zal men in de horeca (op 1,5 meter) plaats moeten nemen waar we proberen de 

livestream te tonen van de wedstrijd.  

- Publiek registreert zich op de lijsten die klaar liggen in de Horeca van ZV de Ham ZC 

- Indien er twee of drie zitplaatsen naast elkaar zonder kruis zijn aangegeven, zijn deze 

bedoeld voor mensen uit hetzelfde huishouden of jeugd onder de 18 jaar.  

- Niemand neemt plaats op een stoel met een X op de rugleuning.  

- Op de tribune zijn uitsluitend zitplaatsen beschikbaar, staan is niet toegestaan.  

Horeca 

- In de horeca mag er alleen gebruik gemaakt worden van zitplaatsen.  

- In de horeca geldt de 1,5 meter afstand regel 

- Bestellen doe je aan de bar, maar neemt de drankjes direct mee naar je zitplaats.  

 

 

  


