
 
 

Wedstijdprotocol ten tijde van Corona Triton Putten 
 
September 2020, onderstaande is onderhevig aan wijzigingen.  
 
Lees onderstaande goed door en hou je aan de regels. Het niet houden aan de regels kan 
een rode kaart betekenen van de scheidsrechter, ook voor het publiek.  
 

Klachten 
Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid dan traint hij niet, 
speelt hij niet en dient hij/zij te worden getest.  
Als een sporter positief wordt getest op het virus: 

- Gaat hij zij in quarantaine 
- Het gehele team waarmee wordt gesport (c.q. trainingsselectie) wordt getest op 

aangeven medici/GGD. 
- Of het gehele team gaat gedurende 10 dagen in quarantaine.  

-  als zij op een afstand van minder dan 1,5m zijn geweest van de sporter 
gedurende    10 minuten of langer 
-  tenzij zij op een grotere afstand dan 1,5m zijn geweest en geen symptomen 
hebben. 

- Als er twee of meer sporters of begeleiding van hetzelfde team positief testen op 
corona, dan moet het gehele team in quarantaine gedurende 10 dagen. Geen 
wedstrijden en geen trainingen. De sporters van het team moeten zich laten testen 
op aangeven van medici en GGD. 

 

Corona-coördinator 
Bij elke wedstrijd is een corona coördinator aanwezig die erop zal toezien dat alle regels 
juist worden nageleefd. Te herkennen aan het oranje hesje.  
 

Registratie aanwezigen 
Een ieder die aanwezig is bij de wedstrijden moet worden geregistreerd. Uitspelende 
ploegen moeten tot een dag voor de wedstrijd de aanwezigen per e-mail aanmelden 
(spelers, coaches, begeleiders en eventueel chauffeurs). Aanvoerders van Triton Putten 
teams ook graag aanwezigheidslijst door mailen bij thuiswedstrijden.  
 
Dit graag mailen naar waterpolo@tritonputten.nl 
 

Omkleden 
Sporters van Triton Putten hebben hun zwemkleding al aan onder hun normale kleding en 
lopen gelijk door naar het bad en kleden zich daar uit.  
 



 
 
Sporters van uitspelende teams kunnen zich omkleden in de daarvoor aangegeven 
kleedkamers (heren/dames kleedruimtes). De linker groepskleedruimte wordt vrijgehouden 
om door te kunnen lopen naar de zwemzaal. De rechter groepskleedruimte wordt 
vrijgehouden voor scheidsrechters/officials. Maximaal 8 personen tegelijk per kleedkamer. 
Zie plattegrond. 
 

Ontvangstplek en inzwaaien 
Sporters van Triton Putten lopen door naar achter het wedstrijdbad en kunnen zich daar 
voorbereiden en inzwaaien (zie plattegrond). 
 
Sporters van de uitspelende ploeg kunnen zich warmdraaien op/rondom het 
doelgroepenbad (zie plattegrond). 
 
Scheidsrechters en officials worden ontvangen op de aangegeven plek voor de douchewand. 
 

Publiek ontvangen in Bosbad-Putten 
Vanwege de geringe zit-capaciteit is er geen ruimte voor het ontvangen van additionele 
supporters. Er is enkel ruimte voor 2 chauffeurs. Deze personen moeten ook worden 
aangemeld. Zitplaatsen worden toegewezen door de corona-coördinator en zullen 
plaatsnemen voor de douchewand. 
 

Hoe laat aanwezig 
Sporters worden niet eerder dan 30 minuten voor aanvang wedstrijd toegelaten in de 
zwemzaal.  
 

Jury-taken 
Wanneer je jurytaken voor of na je wedstrijd hebt, ben je maximaal 15 min van te voren 
aanwezig. Je neemt plaats aan de muur-kant (zie plattegrond) op de banken op 1,5m 
afstand van elkaar. Als je jury-dienst hebt gehad maak je de tafel en de apparatuur schoon 
zodat de volgende kunnen plaatsnemen.  
 
Voor de jury-taken pak je een extra tafel (staat bij douchewand). De tafels staan op 1,5m uit 
elkaar. 1 voor de secretaris (tablet), 1 voor de tijdwaarnemer (klok + doelpunten) en de 
derde persoon voor de 30/20 seconden heeft geen tafel nodig.  
 

Tijdens wedstrijden 
Tijdens het spelen van de wedstrijden geldt de 1,5m regel niet. Gedurende het inzwaaien op 
de kant, op de spelersbank, de pauze momenten tussen de periodes en na de wedstrijden 
gelden deze regels wel. Tijdens het wisselen van helft zwemmen alle sporters, inclusief 
wissels, naar de andere kant. Alleen de coaches lopen via de kant en houden afstand. Op de 



 
 
spelersbank en voor de coaches geldt de 1,5m regel ten alle tijden. Er zijn emmers 
chloorwater beschikbaar om de spelersbanken te spoelen. 
 

Einde wedstrijd en omkleden 
Na het eindigen van de wedstrijd verlaten beide teams direct de zwemzaal, zij kleden zich 
om in de kleine-kleedkamers (na de douches rechts). Er is geen ruimte om te blijven kijken 
naar andere wedstrijden. De corona-coördinator maakt de zitplekken van eventueel publiek 
schoon.  
 

Spraak, schreeuw en zang 
Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld is niet toegestaan. 
 

Uitwedstrijden 
Vervoer 
Max 4 personen in een auto. Mondkapje aangeraden.  
 
Supporters 
Vanuit de KNZB is er besloten dat er maximaal 7 personen mee mogen. Dat is exclusief de 
13 spelers en maximaal 4 stafleden. Een ontvangende vereniging kan besluiten op minder. 
Als er supporters mee willen, kijk dan eerst in de protocollen van de ontvangende 
vereniging. Deze moeten worden aangemeld, alleen na bevestiging van de ontvangende 
vereniging kan/kunnen supporters(s) mee.  
 
Protocollen ontvangende vereniging 
Protocollen van ontvangende verenigingen kunnen worden ingezien via onderstaande link. 
Aan de aanvoerder van elk team de taak om dit te doen voor elke uitwedstrijd. 
https://fd7.formdesk.com/knzb/CoronaSjabloon/?get=1&sidn=84bfe9d71fc64ad69839e6f0
097437cc&startpos=1&results 
 
Registreren aanwezigen 
Aanvoerder is verantwoordelijk voor het aanmelden van de aanwezigen bij uitwedstrijden. 
Zoek hiervoor de instructie op in het protocol van de tegenstander. Neem ook altijd een 
hard-copy lijst mee.  
 

Afgelasten van wedstrijden 
Het afgelasten van wedstrijden door corona-gerelateerde afmeldingen gaat altijd in overleg 
en via de Polo-Commissie.  
 

Vragen?  
waterpolo@tritonputten.nl 



 
 
 
 


