
 

Coronaprotocol zwemwedstrijden ZV de Ham ZC 
 
Uiteraard gelden voor zwemwedstrijden de corona protocollen van ZV de Ham zc. Voor 
zwemwedstijden zijn er echter een aantal afwijkende of extra maatregelen die gelden voor alle 
aanwezigen.  

Verzamelen 
We verzamelen buiten voor het zwembad. Elke zwemvereniging krijgt een nummer toegekend om zo 
gefaseerd /per zwemploeg naar binnen te gaan. Hierbij dienen te alle tijden de aanwijzingen van 
personeel of de aangewezen vrijwilliger opgevolgd te worden.  

Binnenkomst naar zwemzaal  
Iedere aanwezige sporter en vrijwilliger gaat via de drooggang (langs de kleedkamers) naar de 
zwemzaal. Voor het betreden van de zaal zijn blauwe schoentjes of slippers verplicht. Alle zwemmers 
trekken thuis hun zwemkleding aan en de officials trekken thuis hun tenue aan. Kleding dient 
opgeborgen te worden in de zwemtas. Tijdens de wedstrijd mag de zwemzaal niet worden verlaten 
of worden betreden door nieuwe deelnemers.  

Toiletgebruik door zwemmers is mogelijk bij de douches. Voor vrijwilligers geldt dat zij gebruik 
maken van de toiletten die zich bij de horeca bevinden.  

Publiek  
Er zal (voorlopig)geen publiek bij zwemwedstrijden aanwezig zijn. Hierin volgt ZV de Ham zc de 
richtlijnen van de KNZB. De tribune wordt gebruikt door de zwemmers. Elke vereniging krijgt een plek 
toegewezen middels affiches. Deze plekken bevinden zich op de tribune of aan de kant van het score 
bord. 

Inzwemmen 
Om drukte in het zwemwater te vermijden tijdens het inzwemmen, zullen zwemmers in groepen 
inzwemmen. Deze indeling kan per wedstrijd verschillen en zal in de wedstrijdbepalingen 
opgetekend worden.  

Looproute en voorstart 
In de zwemzaal gelden looproutes. Zwemmers lopen via baan 8 naar de voorstart die zich bij baan 8 
bevindt. Er komen 2 groene bankjes bij baan 8 met de nummers 1 t/m 8 erop, neem plaats op de 
plek die je aangewezen wordt door de vrijwilliger aldaar. Laat je slippers achter bij de voorstart. 
Vermijdt lopen langs baan 1 waar scheidsrechter en starter zich bevinden. Zwemmers halen direct na 
hun race hun slippers op bij de voorstart en lopen rechtstreeks terug naar hun zitplek.  

Kleedkamerbeleid en douchen bij wedstrijden  
Indien de zwemmer klaar is met de wedstrijd mag hij/zij naar huis, hiervoor dient de zwemmer zich 
wel af te melden bij de trainer. Er kan nog niet gedoucht worden na de wedstrijd. Alle kleedkamers 



 
zijn beschikbaar. Let op, er geldt een maximum van 6 personen per kleedkamer. Deelnemers mogen 
ook gebruik maken van de kleine kleedhokjes.  

Horeca  
In de horeca mogen maximaal 25 personen boven de 18 jaar aanwezig zijn met inachtneming van de 
RIVM-regels. Iedere aanwezige noteert zijn contactgegevens op de lijst die achter de bar aanwezig is.  

Medaille uitreiking 
Na de wedstrijd zal de uitslag van de gehele wedstrijd buiten bekend gemaakt worden. Hier zullen 
ook eventuele medailles uitgereikt worden. Personen ouder dan 18 dienen zich ook hier aan de 
geldende maatregelen van het RIVM te houden.  


