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1.   Algemeen 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, maag-darmklachten of koorts. Laat je bij meerdere 
klachten testen bij de 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 naar buiten en sporten; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 10 
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 
10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was; 

• Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de 
afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 

• Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 
het coronavirus is vastgesteld; 
 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. Dit geldt ook voor 
de kleedruimtes. Er kan in het zwembad geen gebruik gemaakt worden van de doucheruimtes.  

• Gebruik alleen eigen kleding en handdoeken. 
• Schud geen handen, ook niet met tegenstanders of scheidsrechters 

 
• Aanwijzingen van het zwembadpersoneel, toezichthouders en de coronacoördinator worden 

ten allen tijden en direct opgevolgd.. 
 

• Voor de wedstrijd zal per team een lijst met spelers en begeleiding aangeleverd moeten 
worden,  waarmee zij verklaren dat zij gezond zijn. Op deze manier weten wij ook wie op 
welke dag en tijd in zwembad het Ravijn aanwezig is geweest. De lijst zal alleen gebruikt 
worden voor het corona protocol en 14 dagen later vernietigd worden. Lijsten inleveren bij de 
jury tafel. 

• Moet je samen in een auto naar de wedstrijd dan draagt iedereen ouder dan 18 jaar een 
mondkapje. 

• Er mag geen publiek op de tribune. Alleen ouders van spelers onder 18 jaar die moeten rijden 
mogen plaats nemen op de tribune. Deze worden ook genoteerd op het opgave papier 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van de kantine in het zwembad. Alleen de scheidsrechters 
krijgen daar iets te drinken aangeboden. 

• De horeca ruimte in het zwembad is gesloten. 

 

  

  



 

 

 

2.   Voor de wedstrijd 

• Pas 25 minuten voor de wedstrijd kan een ploeg het zwembad betreden, via de ingang met de 
bezoekende ploegenpas. Ben je eerder, dan wacht je buiten (op 1,5 meter van elkaar). 

• Bij binnenkomst desinfecteer je je handen met hand gel. 
• Houd afstand in de kleedkamers. Per kleedkamer maximaal 6 personen boven de 18 jaar. 

Onder de 18 jaar kan een team gezamenlijk gebruik maken van 1 kleedkamer. 
• Kleding, schoeisel en jassen berg je op in een tas en neem je mee naar de zwemzaal. Er blijven 

geen losse spullen achter in de kleedkamer. 
• Je loopt via de kleedkamers naar het wedstrijd bad, naar de aangewezen plaatsen achter de 

doelen. Ook daarbij wordt 1,5m gehandhaafd. 
 

• De banken voor de reserve spelers staan schuin in de hoeken met daarnaast 3 stoelen voor de 
coaches/ teammanagers. Ook daar 1,5m handhaven, ook tijdens de wedstrijd! 

• Er kan ingedraaid worden achter de doelen / ploegen gescheiden van elkaar + 1,5m. Er 
worden bij het inzwaaien geen ballen gebruikt.  

• Je wacht achter het doel op de aangewezen plek tot de groep die dan speelt  het zwembad 
heeft verlaten aan  de tribune zijde. Thuisploeg: nooduitgang-zijde / bezoekende ploeg:  
kleedkamer-zijde.  

• Ploegen gaan te water aan de tribune-zijde en verlaten het bad aan de klok-zijde. Zodat te allen 
tijde ploegen elkaar niet hoeven te kruisen.  

 

3.   Tijdens / na de wedstrijden 

• Per wedstrijd wordt een nieuwe set ballen gebruikt. de gebruikte ballen gaan terug in het rek. 
• Loop bij het wisselen van speelhelft om het bad heen met de klok mee en houdt 1,5m afstand 
• Verlaat na de wedstrijd het bad via uitgang langs de tribune. 
• Hou op de kant 1,5m afstand en voorkom groepsvorming; 
• Ook begeleiders: blijf op de aangewezen plaatsen, ook op de tribunetribune. Beperk de 

bewegingen tijdens en tussen de wedstrijden.  
 

4.    Jurytafel  

• Aan de jurytafel kunnen 2 personen op 1,5m afstand van elkaar kunnen zitten. 
• De 3de persoon zal zitting nemen  op 1,5m afstand van de computer.  
• Bij wisselingen van jury moet tussendoor de apparatuur gedesinfecteerd worden. 

 

5. Scheidsrechters 

• Scheidsrechters dienen zich te houden aan het protocol zoals opgesteld door de KNZB. 
• Zij mogen net als spelers 25 min voor het begin van de wedstrijd aanwezig zijn en dienen het 

bad te verlaten binnen 25 min na de gespeelde wedstrijd (stuthuis is open voor de 
scheidsrechters). 


