CORONA PROTOCOL PSV WATERPOLO
ACCOMMODATIE DE TONGELREEP
VERSIE: 25 FEBRUARI 2021

(Aanpassingen t.o.v voorgaande versie zijn in rood aangegeven)

Algemeen
Als een sporter corona gerelateerde klachten heeft:
• blijft hij thuis, maakt hij een testafspraak met de GGD en informeert hij direct zijn trainer, die
vervolgens de CoCo (corona-coördinator) van de vereniging informeert. De KNZB wordt in dit
stadium nog niet geïnformeerd.
Als deze sporter vervolgens positief wordt getest op het virus:
• Gaat de betreffende sporter in quarantaine en volgt het advies van de GGD op, o.a. hoe lang hij in
quarantaine moet blijven (uitgangspunt is 10 dagen):
o De sporter informeert direct de trainer, die vervolgens de CoCo informeert.
o De GGD doet vervolgens een bron- en contactonderzoek en zal bepalen welke
vervolgstappen worden genomen en welke maatregelen van toepassing zijn.
o N.a.v. dit onderzoek kan de GGD contact opnemen met de andere groepsleden; neem bij
twijfel zelf contact op met de GGD.
o De sporter neemt contact op met de huisarts als de klachten ernstiger van aard worden.
• Als de sporter als enige positief is getest, wordt dit door de GGD in eerste aanleg aangemerkt als
“toeval” en ziet de GGD de trainingsgroep als “overige niet-nauwe contacten”.
o De trainingsgroep mag doorgaan met sporten/trainen en aan wedstrijden deelnemen.
Alertheid is geboden.
o Twee of meer positief geteste sporters uit één huishouden worden als één besmetting
gezien.
• Als twee of meer sporters uit dezelfde trainingsgroep positief zijn getest, dan heeft mogelijk
verspreiding binnen de trainingsgroep plaatsgevonden:
o De hele trainingsgroep gaat in quarantaine en volgt de adviezen van de GGD op!
o De CoCo informeert de KNZB dat een trainingsgroep in quarantaine is.
• Als de quarantainetijd erop zit èn de sporter(s) is/zijn 48 uur klachten- en symptoomvrij, dan mag
weer getraind worden en worden deelgenomen aan wedstrijden. De CoCo informeert de KNZB dat
de beperkende maatregelen zijn opgeheven.
• 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 de medici en GGD.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg
hierin het advies van de GGD).
Aanvullende richtlijnen bij terugkomst van vakantie in het buitenland:
• Komt men uit een geel gebied (zie actueel overzicht) dan hoeft men bij terugkeer niet in
thuisquarantaine.
• Komt men uit een oranje gebied, dan is het dringende advies om bij terugkomst in Nederland 10
dagen in thuisquarantaine te gaan.
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Organisatie en procedures
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•

•
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•
•
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Voor men naar binnen gaat bij het zwembad een mondkapje op doen en deze pas af doen als de
plaats van bestemming in het zwembad is bereikt. Let op het mondkapje is verplicht, zonder
mondkapje geen toegang.
Bij binnenkomst dient eenieder zich te melden bij de corona-coördinator, deze vertelt de geldende
regels en laat het bezoek dat niet op het wedstrijdformulier komt te staan zijn contactgegevens
invullen. Tevens wordt er door de coördinator naar de gezondheid gevraagd.
De chauffeurs/begeleiders mogen helaas niet naar het zwembad of de tribune! Alleen de teams
(d.w.z. spelers + coaches) zijn welkom.
Badkleding thuis aantrekken, er zijn geen kleedkamers beschikbaar bij aankomst.
Een uur voor aanvang van de wedstrijd mag men zich naar de zwemzaal begeven, looproute naar
boven volgen via de tribune.
Bij het zwembad aangekomen zal een tweede coördinator de teams doorverwijzen naar een plaats
op de tribune of bij het zwembad/zaal.
Alle Eredivisie teams, inclusief C- en B-jeugd Eredivisie, mogen 45 minuten voor aanvang van hun
wedstrijd vanaf de tribune naar beneden voor het inzwaaien in de daarvoor gereserveerde ruimtes
bij het bad. Deze regel geldt ook voor PSV Heren 2 en hun tegenstanders. Hierbij de looproutes
volgen.
Alle andere teams mogen 30 minuten voor aanvang van hun wedstrijd naar beneden voor het
inzwaaien.
Scheidsrechters zoveel mogelijk thuis omkleden, er zijn geen kleedkamers beschikbaar bij
aankomst. De looproute naar boven volgen via de tribune.
Na de wedstrijd de looproute volgen naar de kleedkamers voor het omkleden, thuis douchen,
kleedkamer 5 t/m 8 voor jeugdteams onder de 18 jaar en 9 t/m 16 voor 18 jaar en ouder zijn hiervoor
beschikbaar. Het maximaal aantal personen die in een kleedkamer mogen staat op de deur van de
kleedkamer aangegeven.

Teams
•
•
•
•

•
•
•
•

Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan voor alle leeftijden;
Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere
activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen.
Voor de volwassenen (18 jaar en ouder) op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm aangehouden.
Bij de spelersbank staan 2 emmers beschikbaar (gevuld met chloorwater uit het zwembad) om te
gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank voor de wedstrijd en bij wisseling van
speelhelft halverwege de wedstrijd.
Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de sporter meetelt als
publiek en de 1,5 meter-norm moet aanhouden, tenzij de sporter direct de locatie verlaat.
Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen
sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening.
De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meter-norm
t.o.v. de spelersbank.
De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn volgens de 1,5 meter-norm t.o.v. elkaar,
coach en spelersbank.
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De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het
moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6
meter-gebied zijn aan de kant van deze coach. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een
time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de
1,5 meter-norm.
De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter bescherming van de
scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van het bad).
Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere
activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen door
de begeleiding en sporters.
Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden
en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

De jurytafel
•

•
•
•

Voor de officials achter de jurytafel geldt de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er is
geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. Dan wel is per officialplaats een
afgeschermde situatie gecreëerd (afzetting met plastic wanden).
Kleden zich zoveel als mogelijk al thuis om.
De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijdklok, 30-secondenklok, pen, vlaggen worden bij
wisseling van officials gedesinfecteerd.
Desinfectiemiddelen en voor elk veld 4 emmers om te vullen met badwater voor bij de
spelersbanken worden beschikbaar gesteld door het zwembad, vraag ernaar als deze er nog niet
zijn.

De wedstrijd
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Voor wedstrijden waar teams voorgesteld worden aan de toeschouwers vindt het voorstellen van de
teams tijdens de warming-up in het water plaats.
Bij wisselen van speelhelften moet er rekening gehouden worden met de 1,5 meter-norm.
Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste (1,5m) afstand,
anders niet. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
Het uitvoeren van een wissel vindt plaatst met inachtneming van 1,5 meter-norm. De
verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
Teamofficials en wisselspelers in en rondom spelersbank.
Coach, assistent-coach, teammanager of fysiotherapeut bevinden zich op onderling en met de
wisselspelers op 1,5 meter-norm.
Het bewust overtreden van de richtlijnen zoals binnen de 1,5 meter-norm in de richting van de
scheidsrechters, juryleden wordt gezien als wangedrag (het opzettelijk of door schuld toebrengen
van lichamelijk letsel) en zal als zodanig behandeld worden middels een directe rode kaart.
Na de wedstrijd geen handen schudden; houd hierbij de 1,5 meter-norm in acht.
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De corona-coördinatoren
•
•
•
•

•
•

Er zijn 2 corona-coördinatoren aanwezig: één voor ontvangst bij de ingang voor in de hal, en één bij
het zwembad.
De corona-coördinatoren hebben een geel hesje aan, deze dienen zelf van thuis meegenomen te
worden.
De corona-coördinatoren dienen 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd waar ze voor ingedeeld zijn
aanwezig te zijn.
De ontvangstcoördinator bij de ingang vraagt naar de gezondheid van de bezoekers en laat de
personen die niet op het wedstrijdformulier komen hun contactgegevens noteren, daarna de
geldende regels uitleggen. Vervolgens stuurt hij iedereen door richting de kleedkamers en het
zwembad, dit mag een uur voor aanvang van de wedstrijd.
Uit-verenigingen door naar de coördinator op de linkse tribune en de thuis-vereniging gaat naar
rechts aan de jurytafel kant.
De coördinator bij het zwembad verwijst de teams naar een vak op de tribune en scheidsrechters en
jury naar de voor hen beschikbaar gestelde ruimte.

Bovenstaand protocol is gebaseerd op onderstaande protocollen.
Gemeente Eindhoven:

www.eindhovensport.nl/corona
KNZB:

www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport en
www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_water
basketbal/
Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen via secretaris@psvwaterpolo.nl
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