Wedstrijd CORONA protocol Zaangolf (De Ham en AZVD)
Uiteraard gelden de corona protocollen van De Ham en AZVD. We hebben voor de
wedstrijden echter een aantal extra aanwijzingen die wij 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/verenigingsp
rotocollen Voor zwembad de Zaangolf kijk je bij AZVD. 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 mag bij niet naleven een rode kaart uitdelen.
Aanmelden uit- en thuispubliek
Het is te allen tijde verplicht om bij de wedstrijden een wedstrijdcoördinator en ontvangst coördinator te
hebben. Dat betekent extra vrijwilligers die daarvoor aanwezig zijn. Per wedstrijd geldt een
aanmeldverplichting die wordt vastgelegd door in de het DWF van sportlink. Dat geldt ook voor de officials.
Bij wedstrijden is door de KNZB besloten dat er 13 spelers en maximaal 4 stafleden per team aanwezig mogen
zijn. Publiek is NIET toegestaan, ook niet in de horeca. Wedstrijd- en ontvangst-coördinator zijn vooraf bekend
bij de corona coördinator.
Gegevens worden 14 dagen bewaard door de corona coördinator.
Binnenkomst naar zwemzaal en tribune
Voor het betreden van de zaal zijn blauwe schoentjes of slippers verplicht (of blote voeten/binnenschoenen).
Tijdens de wedstrijd mag de zwemzaal niet worden verlaten of worden betreden. Spelers en stafleden kunnen
bij de douches naar het toilet. Officials en vrijwilligers wordt vriendelijk gevraagd om voorafgaand aan de
wedstrijd naar het toilet te gaan. Dit kan bij de horeca.
Horeca
De horeca is gesloten.
Kleedkamerbeleid en douchen bij wedstrijden
De THUISploeg trekt thuis zwemkleding aan en trekt zijn bovenkleding uit in de inzwaaihoek. Zwemtassen
blijven daar staan met kleding.
De UITploeg kan gebruik maken van de kleedkamers (graag gelijkmatig verdelen), 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 kort worden gedoucht met 1,5 meter afstand. .
Omkleden vindt plaats in toegewezen kleedkamers. Voor de THUISploeg (De Ham of AZVD) geldt dat gebruik
gemaakt kan worden van de kleine kleedhokjes. Voor de UITploeg geldt dat er in de grote kleedkamers wordt
omgekleed.
Inzwaaien en voorbespreken
Thuisploeg en uitploeg spreekt de wedstrijd voor en doet zijn/haar warming up de hoek zoals aangegeven op
de plattegrond. De 1,5 m wordt daarbij in acht genomen.
Na afloop van de wedstrijd
De UITploeg verlaat na het laatste fluitsignaal direct de zwemzaal en verlaat na . De THUISploeg helpt de
juryleden met het schoonmaken van de wedstrijd banken en gaat dan ook direct omkleden en het zwembad uit
via de nooduitgang (zie plattegrond)
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