
Begrippen: 

Hal  – de centrale hal na de hoofdentree 

Doucheruimte – nu in gebruik als looproute 

Kleine bad – wordt gebruikt voor omkleden thuisspelende team 

Zwembad – het wedstrijdbad 

Tribune – wordt gebruikt als locatie voor de jurytafel 

Reservebank – voldoende ruimte om 1,5 meter uit elkaar te zitten 

Kleedkamers – worden gebruikt door de uitspelende ploeg 

Clubhuis  – Max 16 aanwezigen (alleen voor thuisploeg) 

Corona-coördinator / deurdienst 

 Vanuit Triton is er een corona-coördinator / deurdienst aangewezen. Deze zorgt 

ervoor dat uitspelende teams en scheidsrechter buiten worden opgevangen en 

geïnstrueerd. Triton verzoekt de tegenstander en scheidsrechters bij deze ook te 

wachten op toelating. 

Andere gebruikers 

 Voor aanvang van de wedstrijd kan het zijn dat er nog andere gebruikers 

(vrijzwemmen of diplomazwemmen) in het zwembad wordt gegeven. Deze dienen het 

bad en de kleedkamer te hebben verlaten voordat het uitspelende team en de 

scheidsrechter het bad kunnen betreden 

 Het thuisspelend team en de juryleden kunnen het wedstrijdbad betreden als de andere 

gebruikers in de kleedkamers zijn. 

Thuisspelend team 

 Betreedt als eerste het zwembad 

 Kleden zich uit in het kleine bad (we gaan er vanuit dat iedereen zijn / haar 

zwembroek al aan heeft) 

 Bouwen het bad zo snel mogelijk op zodat daarna de tegenstander het bad kan 

betreden 

Uitspelend team 

 Uitspelende teams zorgen ook voor één aanspreekpunt tot wie onze coördinator 

zich kan wenden. 

 Voordat het uitspelende team het zwembad betreedt zal het aanspreekpunt van de 

vereniging zich melden bij de corona-coördinator van Triton die zich bij de 

hoofdentree bevind.  

 Omkleden dient in een door de coördinator aangewezen kleedruimte te gebeuren 

 Er wordt gewacht met het betreden van de kleedruimte/ het bad, totdat de andere 

gebruikers uit het zwembad zijn en het bad is opgebouwd. 

 Het uitspelend team wordt opgehaald door de coördinator om naar het zwembad te 

lopen. 



 Na betreden van het zwembad blijft het uitspelend team aan de zijde onder te tribune 

(voor warming up) voordat het water kan worden betreden voor het inzwemmen 

Scheidsrechter 

 De scheidsrechters worden opgevangen door de coördinator en dienen in de hal plaats 

te nemen totdat de andere gebruiker uit het complex/ de kleedkamer is 

 De scheidsrechters kunnen zich daarna omkleden in een door de coördinator 

aangewezen kleedruimte (indien noodzakelijk) 

 De scheidsrechters wachten hier totdat ze worden opgehaald door de coördinator vlak 

voor de wedstrijd als de jurytafel op hun plek zit en de teams aan het inzwemmen 

zijn. 

 Vergeet geen drankje aan te bieden (gesloten flesjes)! 

 Tussen de partjes door trekken de scheidsrechters zich terug in het kleine bad 

Jurytafel 

 Zorg dat je op tijd bent zodat het bad is opgebouwd voordat het uitspelend team 

aanwezig is. 

 Blijft zoveel mogelijk op de tribune (locatie jurytafel) 

 Zit voldoende uit elkaar! 

Publiek 

 Publiek is niet toegestaan  in het complex 

 Chauffeurs van de teams en scheidsrechters zijn ook niet toegestaan en dienen in de 

auto (of buiten) te wachten. 

Reservebanken 

 De reservebank aan de kant van het uitspelend team achter het doel onder de tribune 

plaatsen, zodanig dat er voldoende ruimte is voor de scheidsrechter om veilig te 

passeren. 

Voor de wedstrijd 

 Opbouw zwembad, zorg dat dit ruim op tijd voor de wedstrijd klaar is (een kwartier 

o.i.d.) zodat de scheidsrechters en het uitspelende team zoveel mogelijk tijd hebben 

voor de voorbereiding en warming up 

 Warming up, thuisspelend team doet de warming up in het kleine bad, het uitspelend 

team onder de tribune 

 Inzwemmen, de coachen nemen alvast plaats op de daarvoor aangewezen 

reservebanken. Met inzwemmen in het water blijven totdat de scheidsrechter aanvang 

wedstrijd aangeeft. Pas dan nemen de wissels op de reservebanken plaats. 

 



Tijdens de wedstrijd (wisselen van helft) 

 Heeft iedereen respect voor elkaar 

 Volgen we de richtlijnen van de KNZB 

 Wisselzone zoveel mogelijk in de hoek. Houdt rekening met positie van de 

scheidsrechter en tegenstanders 

 Neem plaats op de reservebank en blijf er ook zitten 

 De coaches blijven ook zitten! En achter de doellijn blijven zodat de scheidsrechters 

voldoende ruimte hebben. 

 Wisselen van speelhelft. De scheidsrechters trekken zich terug in het kleine bad. 

 De beide teams lopen met de klok mee rond het bad.  

Na de wedstrijd 

 Verlaat het zwembad zo snel mogelijk. Scheidsrechters eerst, dan het uitspelende 

team, dan het thuisspelende team en de jurytafel ivm afbreken bad. 

 Douchen is niet toegestaan 

 Omkleden in de aangewezen kleedkamer (uitspelend team in dezelfde kleedkamer als 

bij aanvang) 

 Clubhuis is niet geopend voor het uitspelend team 

 Eventueel kunnen de scheidsrechters wel een consumptie nuttigen 

 Blijf niet hangen in de hal en verlaat na het omkleden direct het complex 

 Thuisspelend team, afsluiten bad volgens protocol 

 


