
 

 
ZV De Ham ZC  
 
Coronaprotocol 
 
 

 
Locaties: De Crommenije, Zaangolf en Noorderparkbad 
Geldt vanaf woensdag 26 januari 2022 
 

De basisregels van het RIVM blijven van toepassing 
• Was vaak en goed uw handen. 

• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

 
Mondkapje verplicht 
• In het zwembad geldt een mondkapjesplicht vanaf 13 jaar.  Als u zit (in de horeca of op de 

tribune) mag het mondkapje af. 

 
Coronatoegangsbewijs (QR-code) 
• Het zwembadgebouw is voor iedereen vanaf 18 jaar alleen met het coronatoegangsbewijs 

toegankelijk. 

• De horeca is voor iedereen vanaf 13 jaar alleen met het coronatoegangsbewijs toegankelijk. 

• Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met een identiteitsbewijs 
worden gecontroleerd. 

 
Bij wedstrijden 
• Kleedkamers zijn open voor en na de wedstrijd: 

o 1 team per kleedkamer 
o Omkleden graag snel en efficiënt 
o Kleding en schoenen neem je mee de zwemzaal in 

• De bezoekende ploeg neemt plaats aan de raamkant van het bad. Lopen via de kant van de tribune. 
De bezoekende ploeg kan voorbespreken in de kleedkamer of langs de badrand. 

• De thuisploeg neemt plaats aan de kant van het doelgroepenbad.  

• Maximaal 5 minuten douchen na de wedstrijd is mogelijk. 
 

Op de tribune 
• Publiek is welkom tot uiterlijk 22.00 uur 

• Op de tribune zijn uitsluitend zitplaatsen beschikbaar, staan is niet toegestaan. 

• Men neemt plaats op de zitplaatsen waar GEEN X op de stoel staat. Op de bankjes (indien 
beschkbaar), maximaal 2 personen per bankje.  

• Indien er geen zitplaatsen meer beschikbaar zijn, is toegang tot de zwemzaal helaas niet mogelijk 



Wij trachten het volgen van de wedstrijden via een livestream in de horeca van het zwembad mogelijk 
te maken.  
 

In de horeca 
• In de horeca zijn uitsluitend zitplaatsen beschikbaar, staan is niet toegestaan. 

• Hier dient 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• De horeca sluit om 22.00 uur, dus de laatste ronde is uiterlijk 21.45 uur.  
 

Om 22.00 uur dient iedereen die niet sport of traint het zwembad te hebben verlaten. 


