
Protocol zwemwedstrijden VZV Njord in den Ekkerman, versie 2-oktober-2020 

Algemeen 

 Het protocol van zwembad den Ekkerman wordt gevolgd. (routing, binnenkomst, algemene 
regels enz.) 

 Alle gangbare RIVM-richtlijnen, zoals geen handen schudden, handenwassen, 1,5 meter 
afstand houden (voor volwassenen) en vermijd aan je gezicht zitten, zijn en blijven 
onverminderd van kracht.  

 Aangezien het zwembad den Ekkerman een openbare ruimte is verzoeken wij iedereen een 
mondkapje te dragen conform de nieuwe richtlijnen van de overheid sinds 29 oktober j.l. 

 Deelnemers worden bij de ingang opgewacht en gefaseerd doorgestuurd naar de 
kleedkamers. (zie ook aankomst en vertrek) 

 Deelnemers hebben hun zwemkleding reeds aan en dienen na het uitrekken van hun 
schoenen en normale kleding zo snel mogelijk door te lopen naar het wedstrijdbad. 

 Na afloop worden de zwemmers weer gefaseerd naar de omkleedhokjes gestuurd om te 
voorkomen dat daar opstoppingen ontstaan. 

 De coronaverantwoordelijke kan eenieder die niet consequent de regels van het 
coronaprotocol opvolgt toegang tot de wedstrijd ontzeggen.  

 Tijdens de wedstrijd is een coronaverantwoordelijke aanwezig  
 Verenigingen worden geacht op de wedstrijddag bij al hun teamleden (incl. coaches, 

juryleden en toeschouwers) te vragen of zij klachten hebben, dan wel een familielid hebben 
die klachten heeft. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van bijgevoegd formulier.  

 Van elk teamlid (zwemmers, coaches, juryleden en toeschouwers) is op de wedstrijddag 
naam en mailadres en/of telefoonnummer bekend. Deze gegevens worden 4 weken 
bewaard.  

 De basisregels m.b.t. de 1,5 meter-norm worden gevolg:    
 Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5m afstand te houden. 

Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet;  
 Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5m afstand meer te houden, maar wel 

tot volwassenen;  
 Volwassenen (18 jaar en ouder) dienen te allen tijde 1,5m afstand tot elkaar te houden.  
 Tijdens sportbeoefening worden de basisregels verruimd:  normaal contact is dan toegestaan 

tijdens het zwemmen voor alle leeftijden;  
 Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening gelden de 

basisregels 
 Geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen is niet toegestaan 
 Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie en het zwembadpersoneel op. 

 

Aankomst en vertrek 

 Om drukte voor en rondom het zwembad te voorkomen dienen ploegen gefaseerd bij het 
zwembad aan te komen. 

 Elk team krijgt voorafgaand aan de wedstrijd een tijd aangewezen waarop zij het bad kunnen 
betreden. Elke teamlid wordt verzocht maximaal 10 minuten voor deze tijd bij het zwembad 
aanwezig te zijn. Verzamelen van teams gebeurt buiten voor het zwembad. 



 Indien een teamlid eerder dan de gestelde 10 minuten aanwezig is, wordt verzocht in de 
auto te wachten. Wacht niet in de hal van het zwembad/voor de deur. 

 Teams worden als geheel (zwemmers, coaches en officials) door de organisatie naar binnen 
gelaten. 

 Bij entree van het zwembad desinfecteert eenieder zijn/haar handen bij de door het 
zwembad verstrekte desinfectiemiddelen. Volg vervolgens de aangegeven routing in het 
zwembad. 

 Eenieder die niet aangemeld is als teamlid voor de wedstrijd wordt verzocht niet in de hal 
van het zwembad te wachten. 

 Na de wedstrijd wordt eenieder verzocht zo snel het bad te verlaten. Zwemmers kunnen niet 
opgewacht worden in de hal van het zwembad. Ouders kunnen hun zoon/dochter in de auto, 
dan wel buiten (op ruime afstand van de uitgang) opwachten. 

Toeschouwers 

 Er worden geen toeschouwers toegelaten. 
 Ouders kunnen niet in de hal of elders in het zwembad verblijven. 

 

Te gebruiken banen tijdens de wedstrijd 

 De wedstrijd wordt gezwommen in baan 2 t/m 5. Tijdens de wedstrijd wordt baan 1 en 6 
niet gebruikt. Hierdoor is er meer ruimte aan het bad. Daarnaast zijn er minder officials 
nodig. 

 Zwemmers die net hebben gezwommen gaan na hun race zo snel mogelijk in baan 0 en baan 
6 op gepaste afstand van elkaar wachten totdat de nieuwe race gestart is. Daarna verlaten 
ze het zwembad.  

 

Deelnemers t/m 17 jaar: 

 Deelnemers t/m 17 jaar nemen plaats als ze niet aan het zwemmen zijn op de tribune. 
 Deelnemers gaan zelfstandig naar de start. Er is geen voorstart. 
 Deelnemers gaan zonder overkleding/schoeisel naar de start. 
 Deelnemers houden 1,5 meter afstand tot mensen (trainers, ploegleiders, officials, oudere 

zwemmers) van 18 jaar en ouder.  
 Deelnemers lopen niet onnodig door het zwembad en blijven bij hun ploeg zitten op de 

tribune 
 Trainers en ploegleiders en houden 1,5 meter afstand tot de deelnemers. 
 Na afloop van de wedstrijd wachten de deelnemers op de tribune tot ze toestemming 

hebben om zich te gaan om kleden en volgen de routing van het zwembad 
 Er wordt niet gedoucht 
 Omkleden dient snel te gebeuren (5 minuten) waarna meteen het zwembad verlaten dient te 

worden 
 Er zijn maximaal 60 deelnemers t/m 17 jaar.  
 Bij deelname van 3 verenigingen maximaal 20 deelnemers t/m 17 jaar. 

 
 



Deelnemers vanaf 18 jaar: 

 Deelnemers vanaf 18 jaar nemen plaats op de aangegeven plekken op de bankjes en stoelen 
tegenover de tribune. 

 De deelnemers houden 1,5 meter afstand tot elkaar en andere deelnemers, officials, 
ploegleiders en trainers. Met uitzondering tijdens de sportbeoefening, het zwemmen van de 
afstand en het inzwemmen. 

 Deelnemers gaan zelfstandig naar de start. Er is geen voorstart. 
 Deelnemers gaan zonder overkleding/schoeisel naar de start. 
 Deelnemers lopen niet onnodig door het zwembad en blijven op de bankjes/stoelen zitten 
 Trainers en ploegleiders en houden 1,5 meter afstand tot de deelnemers. 
 Na afloop van de wedstrijd wachten de deelnemers tot ze toestemming hebben om zich te 

gaan om kleden en volgen de routing van het zwembad 
 Er wordt niet gedoucht 
 Omkleden dient snel te gebeuren (5 minuten) waarna meteen het zwembad verlaten dient te 

worden 
 Er zijn maximaal 21 deelnemers vanaf 18 jaar 
 Bij deelname van 3 verenigingen maximaal 7 deelnemers vanaf 18 jaar per vereniging. 

 

Trainers, ploegleiders 

 Er zijn maximaal 9 trainers/ploegleiders 
 Bij deelname van 3 verenigingen 3 per vereniging. 
 Trainers/ploegleiders houden 1,5 meter afstand van iedereen vanaf 13 jaar. 
 Trainers/coaches zien er op toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden. 
 Om voldoende ruimte te geven aan de KR dienen de trainers voldoende afstand tot de 

badrand te houden tijdens de wedstrijd en is coachen vlak langs de badrand dus niet 
wenselijk. 
 

Officials 

 Er is een minimale bezetting voor van officials voor 4 banen te weten: 
 1 scheidsrechter, 2 kamprechters, 1 starter, 2 juryleden, 4 tijdwaarnemers en 2 

keerpuntwaarnemers.  
 Voor officials gelden de afstandsregels zoals genoemd bij algemeen. Er is geen sprake van 

ontheffing in het kader van de sportbeoefening. 
 Kleden zich zoveel als mogelijk al thuis om;  
 Gebruiken alleen eigen materialen, welke niet worden uitgewisseld 
 Deelnemers briefjes worden niet opgehaald. De officials verzamelen die in de klapper waar 

ze aan het begin van de wedstijd per baan inzitten.  Een jury lid haalt de klappers op tijdens 
de jury wissel en zorgt dat schoongemaakte klappers klaar liggen na de wissel. Ook aan het 
einde van de wedstrijd zal een jurylid deze klappers ophalen.  

 Het ophalen van de klappers wordt gecombineerd met het ophalen van de SR en KR 
briefjes, zodat deze tegelijk verwerkt kunnen worden door het jury secretariaat. 

 Diskwalificatie wel per serie te worden afgewerkt. Als er iets mis gaat tijdens een race blijft 
de TW / KC bij het blok staan en zoekt oogcontact met de SR (startkant) of met de vooraf 
aangewezen KR (keerpuntkant). De TW blijft bij de baan en de SR of KR komt naar 



hem/haar toe. Deze legt mondeling uit wat er niet goed ging en de SR / KR schrijft een 
briefje. 

 Om de 1.5 m regel te kunnen handhaven wordt er geen uitgebreide juryvergadering 
gehouden zo wordt 

o Bij binnenkomst in het zwembad wordt presentie meteen gecheckt 
o De functie/indeling schema uitgereikt op papier 
o Alleen noodzakelijke/primaire instructies worden gegeven (Er wordt geen uitleg van 

zwemslagen gegeven) 
o Koffie/thee of drinken voor tijdens de wedstrijd wordt door de official zelf afgehaald 

en meegenomen naar het zwembad 

 

Opstelling en routes tijdens wedstrijd 

 

 

 


