
Wedstrijd CORONA protocol De Ham 
 
Uiteraard gelden de corona protocollen van De Ham. We hebben voor de 
wedstrijden echter een aantal extra aanwijzingen dat wij nu met jullie delen.  
 
Als je een uitwedstrijd hebt, zorg dat je je voorbereid door te kijken of er in 
sportlink aanwijzingen staan. En kijk op de volgende link: 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/verenigi
ngsprotocollen  Via deze link cq pagina kun je het protocol vinden van de vereniging waar je uit speelt. 
Klik door op Overzicht met ingevulde protocollen en zoek de juiste vereniging.  Houd je goed aan 
de aanwijzingen. De scheidsrechter mogen bij niet naleven een rode kaart uitdelen. 
 
Binnenkomst naar zwemzaal 
Iedere sporter en bezoeker gaat via de drooggang (langs de kleedkamers) naar de zwemzaal. Voor het 
betreden van de zaal zijn blauwe schoentjes of slippers verplicht. Tijdens de wedstrijd mag de zwemzaal 
niet worden verlaten of worden betreden door nieuw publiek. Toiletgebruik door publiek kan bij de 
horeca, spelers kunnen bij de douches naar het toilet.  
 
Publiek 
Bij uitwedstrijden is door de KNZB besloten dat er niet meer dan 7 personen publiek mee mogen komen. 
Dat is exclusief 13 speler en maximaal 4 stafleden die op de bank moeten zitten. In de Crommenije mogen 
van het thuispubliek maximaal 25 personen op de tribune boven de 18 jaar aanwezig zijn, mits van 
tevoren aangemeld. Hiervoor volgen nog nadere instructies. Verder mogen van De Ham thuis 13 spelers, 
maximaal 4 stafleden, juryleden en eventueel speaker, livestream vrijwilligers en de wedstrijdcoördinator 
aanwezig zijn.  
Op de tribune mag alleen plaatsgenomen worden op de stoelen waarop geen kruis staat. Personen uit 
een huishouden mogen bij elkaar zitten.  
 
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.  
 
Kleedkamerbeleid en douchen bij wedstrijden 
Thuisploeg trekt thuis zwemkleding aan en trekt zijn bovenkleding uit in de inzwaaihoek. Zwemtassen 
blijven daar staan met kleding.  
Uitploeg krijgt via sportlink 2 kleedkamers toegewezen, kleedt zich om en neemt zwemtassen en kleding 
mee naar de inzwaaihoek die aan hen is toegewezen.  
Na de wedstrijd wordt de zwemzaal direct verlaten. Er mag niet worden gedoucht. Omkleden vindt plaats 
in toegewezen kleedkamers. Voor de thuisploeg (De Ham) geldt dat iedere speler zich in de kleine 
kleedhokjes omkleedt. Voor de uitploeg geldt dat er in de toegewezen kleedkamers wordt omgekleed. 
 
Inzwaaien en voorbespreken 
Thuisploeg spreekt de wedstrijd voor en doet zijn/haar warming up de hoek voor het doelgroepenbad 
(rechtsachter). 
De uitploeg loopt langs de tribune kant naar de hoek linksachter en spreekt daarvoor en doet zijn 
warming up.  
 
Na afloop van de wedstrijd 
Het publiek verlaat na het laatste fluitsignaal direct de zwemzaal. De thuisploeg helpt de 
wedstrijdcoördinator met het schoonmaken van de tribune. Pas daarna kan nieuw publiek de zwemzaal 
weer betreden.  


