
AANVULLEND CORONA PROTOCOL VOOR WEDSTRIJDEN 

Dit protocol is een aanvulling op het Coronaprotocol van Zwemclub Zeist, en specifiek 
bedoeld om wedstrijden veilig en volgens de vigerende Corona gerelateerde regels en 
richtlijnen te laten verlopen. 

 

Algemeen 

• Publiek is tijdens wedstrijden niet toegestaan. 

• de coach van de bezoekende partij draagt zorg voor een complete lijst van (uit spelende) 
spelers en begeleiders t.b.v. de bezoekersregistratie (naam/telefoonnummer/mailadres). 

Aanvullende richtlijnen Corona verantwoordelijke: 

• Per wedstrijd is een Corona verantwoordelijke aangesteld. Deze functie wordt niet gecom-
bineerd met andere officiële taken zoals coach) Deze is herkenbaar aan een geel hesje.  

• De Coronaverantwoordelijke is minimaal een half uur voor de start van de wedstrijd aan-
wezig. 

• De Coronaverantwoordelijke ontvangt de scheidsrechters, ploegen en toeschouwers bij de 
hoofdingang van het zwembad. Hij/zij stelt deze op de hoogte van de in Dijnselburg gel-
dende regels en looproutes en begeleid deze waar nodig richting de zwemzaal/tribune. 

• De Corona verantwoordelijke houd liaison met de scheidsrechters over het ordentelijk ver-
lopen van de wedstrijd. 

• De Coronaverantwoordelijke checkt of er voldaan wordt aan de Corona-gerelateerde richt-
lijnen en regels. 

• Hij/zij houdt liaison met het publiek en treedt waar nodig corrigerend op. 
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Aanvullende richtlijnen voor zwemmers, coaches en 
begeleiders 

• Zwemmers en coaches mogen in teamverband 30 minuten voor de wedstrijd het 
gebouw betreden en melden zich als team bij de Coronaverantwoordelijke. 

• Volg de aangegeven routes en instructies van de Coronaverantwoordelijke. 

• Indien er een andere wedstrijd gaande is kan er worden ‘warmgedraaid’ in de 
ruimte van het recreatiebad. 

• De spelers mogen groepsgewijs de zwemzaal van het wedstrijdbad betreden nadat 
de spelers van de vorige wedstrijd de zwemzaal hebben verlaten. 

• De looproute in de zwemzaal (bij het betreden, wisselen en verlaten) is tegen de 
klok in. 

• Na het beëindigen van de wedstrijd verlaten de teams en coaches spoedig de 
zwemzaal. De douches zijn in Dijnselburg niet beschikbaar. De teams houding niet 
langer dan nodig op in het gebouw. 

• De coach van de bezoekende partij draagt zorg voor een complete lijst van (uit 
spelende) spelers en begeleiders t.b.v. de bezoekersregistratie (naam/telefoon-
nummer/mailadres).
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