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Blauw = alleen voor jeugdwedstrijden (alleen deelnemers onder de 13 jaar). 
Groen = alleen voor overige wedstrijden 

Het algemene protocol zoals afgesproken met zwembad De Bongerd wordt gevolgd v.w.b. routing, 
desinfecteren en schoonmaken. Dit protocol is een aanvulling op het KNZB wedstrijdprotocol. 

Tijdens elke wedstrijd is een coronaverantwoordelijke van De Rijn in het zwembad aanwezig, 
herkenbaar aan een gele hes. Deze persoon ziet toe op naleving van de coronaregels. Zwemmers, 
coaches en officials dienen aanwijzingen van deze coronaverantwoordelijke op te volgen. 

Publiek bij de wedstrijden is niet toegestaan. 

Dit protocol wordt voorafgaand aan de wedstrijd aan alle deelnemende clubs gestuurd. De clubs zijn 
ervoor verantwoordelijk dat al hun zwemmers, coaches, officials en bezoekers van dit protocol op de 
hoogte worden gebracht. Zwemmers, coaches, officials en bezoekers die zich niet aan het protocol 
houden, kunnen uitgesloten worden van deelname aan de wedstrijd en aanwezigheid in het bad. 

Zwemmers en officials gaan door deelname aan de wedstrijd akkoord met het doorgeven van hun 
gegevens aan de GGD in geval van een bron- en contactonderzoek. 

Zwemmers, officials, coaches en bezoekers volgen de richtlijnen van het RIVM t.a.v. het thuisblijven 
bij coronaklachten van henzelf of leden van hun huishouden.  

Bij binnenkomst desinfecteert iedereen de handen. 

Coaches en bezoekers vullen op de dag van de wedstrijd een registratieformulier in. De 
registratieformulieren van de coaches worden door de deelnemende club verzameld en afgegeven 
bij het wedstrijdsecretariaat. Bezoekers geven hun protocol af bij binnenkomst in het zwembad aan 
de daartoe aanwezige vrijwilliger van De Rijn. De registratieformulieren worden bewaard en op 
verzoek aan de GGD overgedragen. Twee weken na de wedstrijd worden de formulieren vernietigd. 

Er kunnen maximaal 150 zwemmers deelnemen aan een wedstrijd. Per club kan een beperkt aantal 
coaches mee en in het zwembad aanwezig zijn. Ook het aantal chauffeurs dat van andere 
verenigingen mee kan komen en een zitplek in het zwembad kan krijgen, is beperkt. De aantallen 
worden van tevoren door het wedstrijdsecretariaat aan de deelnemende clubs doorgegeven. 

Chauffeurs van gastverenigingen kunnen, voor zover de ruimte het toelaat, tijdens de wedstrijd een 
zit/wachtplek in het zwembad aangewezen krijgen door De Rijn. Het is niet te garanderen dat men 
vanaf die plek de wedstrijd kan zien. Indien gebruik wordt gemaakt van de tribune, wordt deze 
alleen als wachtruimte ingezet en zal daar een eenrichtingsverkeer gehanteerd worden.   

Minderjarige zwemmers kunnen zich omkleden in een grote kleedkamers, meerderjarige zwemmers 
in de badhokjes. Daarna alle spullen meenemen naar de zwemzaal. Iedere club heeft een eigen 
aangegeven plek. Minderjarige zwemmers mogen bij elkaar zitten, meerderjarige zwemmers 
moeten op de banken 1,5 m afstand van elkaar houden. Om het omkleden na afloop te spreiden 
worden zwemmers gevraagd om zich na hun laatste serie om te kleden en het zwembad te verlaten 
of omgekleed weer in de zwemzaal plaats te nemen. 



Zwemmers komen in badkleding en lopen meteen door naar de zwemzaal. Iedere club heeft een 
eigen aangegeven plek. Een coronaveranwoordelijke zal per wedstrijd de zitplekken voor elke 
vereniging aanwijzen. Daar kleden de zwemmers zich uit. Na afloop is er een kleedkamer 
beschikbaar (geen begeleiders). 

Zwemmers lopen niet onnodig door de zwemzaal en gaan na afloop van een serie direct terug naar 
deze zitplek. Het is NIET toegestaan om voor, tijdens of na de wedstrijd in het ondiepe bad te gaan.  

Meerderjarige zwemmers houden buiten het water 1,5 m afstand van elkaar en van anderen; 
Jongeren (13 t/m 18 jaar) hoeven geen 1,5 m afstand van elkaar te houden, maar wel van 
volwassenen (inclusief officials!); Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen 1,5 m afstand van elkaar of van 
volwassenen te houden; Tijdens wedstrijdactiviteiten hoeven sporters geen 1,5 m afstand van elkaar 
te houden als dat niet mogelijk is; Alle officials, coaches en andere meerderjarig niet-zwemmers 
houden gedurende de hele wedstrijd 1,5 afstand van elkaar en van de zwemmers. 

Coaches kunnen tijdens de wedstrijd langs de badrand staan als een van hun zwemmers zwemt.     
Zij mogen niet in de afgezette kamprechtersvakken komen. Zwemmers mogen niet langs de badrand 
staan of met hun coach overleggen. Coaches die geen zwemmer in het water hebben gaan weg van 
de badrand. Er mag niet aangemoedigd of geroepen worden door coaches of andere zwemmers. 

Er wordt gewerkt met tijdbriefjes in baanboeken, bij de voorstart worden de zwemmers 
gecontroleerd. Zwemmers gaan op tijd richting de voorstart maar niet te vroeg (geen ophoping voor 
de voorstart): er staat één serie zwemmers vóór de voorstart (bij 50m nummers twee series), één 
serie bij de voorstart, één serie op het startplatform (tegen de muur) en één serie op de 
startblokken. Als er gestart wordt schuift iedereen één plek op.  

De voorstart bestaat uit zes aangegeven plekken waar de zwemmers op 1,5 m afstand van elkaar bij 
het juiste baannummer wachten. De voorstarter controleert (bij seniorennummers op 1,5 m afstand) 
of de juiste zwemmer bij de juiste baan staat.  

De voorstart bestaat uit twee banken met daarop aangeven de baannummers. De voorstarter 
controleert of de juiste zwemmer bij de juiste baan zit. In de pauze van de wedstrijd wordt de 
voorstartbank gedesinfecteerd. 

Zwemmers kunnen met slippers en kleding naar de start lopen. Tegen de muur achter de 
startblokken staan banken waar de slippers en kleding opgelegd kunnen worden.   

In de zwemzaal geldt een vaste looprichting met de klok mee. Teruglopen richting het ondiepe bad 
kan ook langs de kleedkamers. Zie bijlage routing zwembad. 

Toiletgebruik tijdens de wedstrijd zoveel mogelijk beperken, direct na gebruik contactpunten 
ontsmetten. Hiertoe eerst melden bij de coronaverantwoordelijke. 

In het clubhuis komen alleen: de schrijvende jury (2 man, op 1,5 m afstand van elkaar), de 
kaartjeslopers en degene die de catering verzorgt en zo nodig de SR en de Coronacoördinator. 

Uitslagen van de wedstrijd, zowel tussentijds als de einduitslag worden alleen via de zwemcoaches 
van de verenigingen gecommuniceerd. De uitslagen worden niet opgehangen.  

Er is geen prijsuitreiking. Indien er medailles behaald kunnen worden bij een wedstrijd, kunnen deze 
na afloop van de wedstrijd door één coach per vereniging bij het wedstrijdsecretariaat worden 
opgehaald. 


