
 
 
 

Protocol COVID 
 
De regels van de RIVM nemen wij onverkort over. Dit betekent dat iedereen zich daaraan moet 
houden. Dus voor ouders die kinderen brengen / halen en 13+ spelers: anderhalve meter afstand. Ga 
niet naar het terrein als je verhoging hebt of verkouden bent. Als een gezinslid koorts heeft niet naar 
het terrein komen. Bij dit alles geldt gun elkaar tijd, ruimte en gebruik gezond verstand!  
 
Regels voor de spelers en ouders.  
 
Algemeen  

 Alle gebouwen zijn gesloten en dat betekent dat de leden vooraf/thuis de sanitaire stop 
maken en zorgen dat zij hun handen goed gewassen hebben. 

 Ouders mogen niet op het terrein komen. De jongste jeugd wordt bij de hoofdingang 
opgevangen.  

 De leden volgen de richtlijnen van het RIVM, NOC-NSF, instructies van trainers en COVID 
vrijwilligers.  

 
Voor de Waterpolo trainingen: 
Terreingebruik Scouting 

Scouting Ragay Redoz 

Terrein: De Veldhorst 

Strokelweg 4 

3847 LR Harderwijk 

 Fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst.  

 Het terrein is afgeschermd met een lint en pijl voor entree. Dit is waar de leden het veld 
betreden. Er zullen twee vrijwilligers de aankomst en vertrek begeleiden, en toezien op de 
1,5 meter afstand voor trainers, ouders en 13-18jr leden. 

 Aankomst en vertrek route worden dmv pionnen en lint van elkaar gescheiden. Twee 
groepen zullen tijdstechnisch 15 min met elkaar in tijd gescheiden worden zodat er geen 
kruisbestuiving mogelijk is. 

 Leden worden opgeroepen (en gecontroleerd) niet te vroeg te arriveren, en niet te blijven 
“hangen” na de training. 

 Het veld heeft een opening met pilonnen als uitgang . Dit is waar de leden het veld verlaten.  

 Voor de groep tot 13 jaar is er een maximum van 15 leden per training. Voor de groep 13-
18jr 10 leden. 

Bij vragen of onduidelijkheden aangaande terreingebruik kunnen ouders of spelers contact 

opnemen via E-mail: waterpolo@woelwaters.nl 

 
Voor de Wedstrijdzwem trainingen: 
Terreingebruik en richtingsborden Sport & Spine (Engelserf 35) 

 Fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst.  

 Het veld is afgeschermd met een lint en pijl voor entree. Dit is waar de leden het veld 
betreden.  



 
 Het veld heeft een opening met pilonnen als uitgang . Dit is waar de leden het veld verlaten.  

 Aan de hekken zijn richtingsborden bevestigd. Volg deze op. Het is zo opgesteld dat de leden 
die het veld verlaten en leden die het veld opkomen niet met elkaar in aanraking komen.  

Bij vragen of onduidelijkheden aangaande terreingebruik kunnen ouders of spelers contact 

opnemen met Arjen Wagemaker . E-mail: wedstrijdzwemmen@woelwaters.nl 

 
Materiaalgebruik  

 Spelers mogen alleen hun eigen mee gebrachte materialen vasthouden. Overige materialen 
(hoedjes, pilonnen) worden alleen door de trainers verplaatst.  

 Hesjes worden niet gebruikt. Neem als lid een licht en donker shirt mee. Op die manier is het 
makkelijker om partijtjes te kunnen spelen. Dit is vanaf de jongste jeugd van toepassing.  

 
 
Jeugd 

 De jeugdleden gaan direct naar het veld waar getraind wordt en stellen zich op voorbij het 
lint.  

 De jeugdleden laten geen spullen bij het gebouw liggen. Alles wordt mee naar het veld 
genomen.  

 De jeugdleden mogen alleen op het veld komen. Alleen trainers en covid vrijwilligers hebben 
toegang tot het hele terrein.  

 
13+ leden 

 De 13+ leden houden ten alle tijden 1,5 meter afstand.  

 Ze gaan direct naar het veld waar getraind wordt en stellen zich op voorbij het lint.  

 De 13+ leden laten geen spullen bij het gebouw liggen. Alles wordt mee naar het veld 
genomen.  

 De 13+ leden mogen alleen op het veld komen. Alleen trainers en covid vrijwilligers hebben 
toegang tot het hele terrein.  

 
Na afloop van de training  

 Alle leden verlaten het veld via de aangegeven uitgang.   

 Direct het terrein verlaten en niet blijven “hangen”. Dus direct wegfietsen of te voet naar 
hoofdpoort gaan.  

 De jongste jeugd wordt door de trainer of corona vrijwilliger naar de uitgang begeleid.  

 Overige kinderen die opgehaald worden gaan op eigen gelegenheid naar de hoofdingang 
waar ouders hun kinderen kunnen opvangen. Via de KISS&DRIVE route. 

 Om kans op besmetting te verkleinen gelijk thuis alle kleding uit te trekken en te wassen, 
goed je handen te wassen en meegenomen materiaal schoonmaken. 

 
 
Gebruikte richtlijnen: 

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048803/vanaf_29_april_is_sporten_voor
_de_jeugd_weer_mogelijk/ 
https://nocnsf.nl/sportprotocol 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048803/vanaf_29_april_is_sporten_voor_de_jeugd_weer_mogelijk/
https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048803/vanaf_29_april_is_sporten_voor_de_jeugd_weer_mogelijk/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

