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Onderstaande wordt beschreven hoe de Bossche ZwemVereniging omgaat met de
Coronamaatregelen en op welke wijze wedstrijden gehouden kunnen worden. In alles worden de
adviezen van het RIVM en het plan Verantwoord Zwemmen als leidraad genomen.
Binnen de BZV is Martin Martens contactpersoon zijn m.b.t. het Corona protocol en organisatie
van de wedstrijden.
Onderstaande regels zijn in afstemming met de exploitant, gemeente en sportbond. Zodra er
aanpassingen zijn wordt dit protocol aangepast en geüpdatet. Samen met de inschrijfbevestiging
ontvangt elke vereniging het definitieve protocol waar aangehouden dient te worden.
Een zwemmer / trainer / Coach / Official / Publiek kan geen deelname hebben tijdens de
wedstrijd en blijft dus thuis als de betreffende persoon of iemand uit het
gezin/huishouden:
• de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten en deelnemen
aan onze activiteiten;
• iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je
tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was
(volg hierin het advies van de GGD);
• het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is
vastgesteld;
• in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
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Algemene regels in en om de sportaccommodatie:
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering
voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling)
• Volg de routing zoals die staat aangegeven en volg eventuele aanwijzingen van personeel van
Sportiom Sportfondsen en/of vrijwilligers van de Bossche ZwemVereniging op. In de gehele
accommodatie geld 1 richtingsverkeer, m.u.v. het wedstrijdbad t.b.v. de wedstrijd.
• De trainer / coach van minderjarige sporters wordt gezien als hun begeleider tijdens de duur
van de wedstrijd, dit is van het moment dat de accommodatie betreden wordt tot aan het
moment dat de accommodatie verlaten wordt.
• Publiek is in zeer beperkte mate mogelijk, de deelnemende clubs dienen samen met
inschrijven aan te geven hoeveel publiek zij meenemen. Afhankelijk van de
aanmeldingen en beschikbare ruimte wordt publiek toegelaten. Hierin geldt dat zwemmers /
trainers / coaches en officials voorrang hebben op de ruimte die beschikbaar is. Indien er
plekken over zijn worden deze opgevuld met publiek, dit wordt op donderdag voor de
wedstrijd aan de vereniging gecommuniceerd. Indien een vereniging geen publiek opgeeft
wordt daar geen rekening mee gehouden
Op de wedstrijddag dient het publiek zich te registreren bij de organisatie. Hierbij dienen zij
de volgende gegeven minimaal achter te laten op het registratie formulier: naam,
telefoonnummer, naam vereniging, e-mailadres. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om
contact op te nemen mocht dit noodzakelijk zijn i.v.m. een mogelijke verspreiding van het
Covid-19 virus.
• Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes
• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
• Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20
seconden;
• Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van
objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.);
na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
• Vermijd het aanraken van je gezicht;
• Schud geen handen;
• Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
Officials
• Alle officials dienen via de ingang naar binnen te gaan, het ontvangst en jury vergadering vindt
plaats in de amusement ruimte (1ste verdieping).
• Na de vergadering ontvangt elke jurylid een flesje drinken en evt. wat lekkers voor tijdens de
wedstrijd.
• Alle eigendommen kunnen in de vergaderruimte achter blijven. De deur wordt afgesloten.
• Gezamenlijk wordt er naar het zwembad(begane grond) gegaan.
• Tijdens de pauze en aan het einde van de wedstrijd gaan alle officials gezamenlijk terug naar
de amusementruimte onder begeleiding van de organisatie.
• Na afloop verlaten officials het sportcomplex via de reguliere in-/uitgang vanaf de 1ste
verdieping. Let op, dit is een andere uitgang dan de sporters en publiek. Buiten kom je wel
op het zelfde punt uit.
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Teams (zwemmers en Coaches)
• Houdt rekening met elkaar!
• Alle deelnemers (zwemmers, coaches) dienen zich thuis om te kleden. Zwemmers komen in
zwemkleding met bovenkleding eroverheen naar het zwembad
• Per team laten we maximaal 3 trainers/coaches/begeleiders toe.
• Via de hoofdingang kom je de accommodatie binnen, hier dien je verplicht je handen te
desinfecteren
• Via de aangegeven weg, volg de looprichtingen, kom je naar de kleedkamers
Via kleedzaal 0 kunnen sporters en trainers vanaf 10 minuten voor en tot 10 minuten na de
aanvang van het inzwemmen de zwemzaal betreden.
• Na de genoemde tijden wordt de toegangsdeur tot het zwembad gesloten.
• Op de zwemzaal worden geen buitenschoeisel gedragen, gebruik blauwe overschoenen (te
koop bij de receptie) of badslippers
• Op aangegeven plekken nemen de teams plaats waar het de boven kleding uitgedaan
wordt. Alles, incl. de schoenen, wordt in een afgesloten tas gedaan.
• De trainer / coach is per team verantwoordelijk dat de genoemde regels die in dit
protocol vernoemd zijn worden nageleefd voor het eigen team. Mochten regels niet
worden nageleefd door sporters en/of begeleiders van een team dan wordt de trainer / coach
hierop aangesproken door de organisatie. Bij herhaaldelijke overtredingen kan de organisatie
samen met de scheidsrechter besluiten het team uit te sluiten voor de rest van de wedstrijd.
• Deelnemers en teams, ongeacht de leeftijd, blijven uitsluitend op de aangewezen plaats zitten.
Zij mogen uitsluitend deze plaats verlaten als:
o Zij de volgende serie moeten zwemmen
o Zij naar het toilet moeten
• Alle 18+ zwemmers en coaches houden de 1,5 meter afstand in acht
• Het wisselen van zwemkleding dient zoveel als beperkt te worden. Het is mogelijk om
zwemkleding te wisselen in de toiletvoorzieningen.
• De kleedkamers worden tijdens de sessie’s niet gebruikt, i.v.m. mogelijke andere gebruikers
van het aangrenzende doelgroepen bad.
• Coachen gebeurd van de aangewezen plek bij het team. Houd hierbij de spelregels omtrent
schreeuwen en stemverheffingen in acht.
• Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
• De badrand blijft gedurende de wedstrijd vrij voor officials en vrijwilligers.
• Na elke sessie is het mogelijk voor zwemmers het zwembad te verlaten via onderstaande
routing. Wij vragen uit het oogpunt sportiviteit en respect te wachten om als team te
vertrekken tot de gehele wedstrijd is afgelopen. Met name respect voor alle vrijwilligers en
officials die de wedstrijd mogelijk maken.
• Na de wedstrijd neemt de sporter de tas met kleding en gaat om kleden.
• Er vindt geen prijs uitreiking plaats, deze worden ook niet nagezonden.
• Omkleden gebeurd in de kleedkamers die direct in het zwembad aanwezig zijn. Kleedzalen 1
t/m 3 zijn voor de dames en kleedzalen 4 t/m 6 voor de heren. Je gaat de kleedkamers aan
de douche zijde binnen, aan de andere kant verlaat je de kleedkamers en sla je rechts af om
de accommodatie te verlaten.
• Per kleedkamer zijn 5 á 6 plekken om zich om te kleden indien er personen van 18 jaar en
ouder aanwezig zijn in de kleedzaal.
• Douche is toegestaan mits er uitsluitend wordt afgespoeld. Het gebruik van shampoo wordt
niet toegestaan omdat dit voor opstoppingen zorgt.
• Houdt rekening met elkaar!
• Na het omkleden wordt direct de sportaccommodatie verlaten via de aangegeven routing.
Let op, je komt op een ander plek buiten dan waar je binnen bent gekomen.
• Wachten op elkaar doe je buiten, niet in of buiten de kleedkamers
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Sanitair
Tijdens de wedstrijd is het mogelijk om gebruik te maken van het sanitair. Dames links, Heren
Rechts. Hier is het tevens mogelijk om te wisselen van de badkleding. Kleedkamers zijn tijdens
elke sessie gesloten en daardoor niet toegankelijk.
Publiek
• Houdt rekening met elkaar!
• Mocht u tijdens de wedstrijd willen kijken als zijnde publiek in het zwembad dan dient de
eigen vereniging dit kenbaar te maken bij de organisatie. Er zijn beperkt aantal plaatsen
die gelijkwaardig verdeeld worden onder de verenigingen. De vereniging dient uiterlijk
woensdag de aantallen door hebben gegeven aan de organisatie, de organisatie laat
donderdag weten hoeveel personen daadwerkelijk binnen kunnen.
• Via de hoofdingang kom je de accommodatie binnen, hier dien je verplicht je handen te
desinfecteren
• Via de aangegeven weg, volg de loop richtingen, kom je naar de kleedkamers
• Via kleedzaal 0 kan het publiek vanaf 5 minuten voor tot 5 minuten na elke sessie de
zwemzaal betreden.
• Op de zwemzaal worden geen buitenschoeisel gedragen, gebruik blauwe overschoenen (te
koop bij de receptie) of badslippers.
• Elke persoon die komt als publiek dient zich te registreren. Kom zoveel mogelijk alleen.
• Het publiek dient de gehele sessie op de aangewezen plek te blijven zitten. Het is niet
toegestaan zich te bewegen over de zwemzaal dit i.v.m. de veiligheid en gezondheid van de
aanwezige sporters, officials en onze vrijwilligers.
• De aangewezen plekken zijn enkele stoelen. Deze mogen niet verplaatst worden.
• De wedstrijd bestaat uit 2 sessies 1ste voor de pauze, 2de na de pauze.
• Tijdens de pauze heb je de mogelijkheid het bad, via de omschreven routing, te verlaten en als
de volgende sessie begint weer binnen te komen zoals hierboven beschreven.
• De horeca bevindt zich boven, u dient eerst het pand te verlaten om vervolgens weer na
binnen te gaan. Tijdens de 1ste sessie ontvang je een stempel zodat je ook de 2de sessie
binnen kan.
• Supporters verlaten na de sessie de tribune, als de laatste zwemmers op hun plek zijn het
zwembad. Zij volgen dezelfde uitgang route als de zwemmers, ook via de kleedkamers. Let
hierbij op het geslacht van de kleedkamers.
• De kleedkamer direct doorsteken en via de aangegeven routing het complex verlaten. Let
op, je komt op een ander plek buiten dan waar je binnen bent gekomen.
• Wachten op de zwemmers gebeurd buiten, niet in of buiten de kleedkamers
In de centrale hal zijn er ramen naar het zwembad. Het is niet toegestaan om via deze ramen de
wedstrijd te volgen. Dit i.v.m. de veiligheid van de overige gasten van het sportcomplex. Tevens kan
de 1,5m niet worden gewaarborgd. Personeel van Sportfondsen houdt hier toezicht op.
Discussie met medewerkers en onze vrijwilligers in en om het zwembad omtrent de regels en
maatregelen m.b.t. de coronamaatregelen worden niet geaccepteerd. Mocht dit voorkomen
dan kan de organisatie eventueel in overleg met de scheidrechter hier consequenties aan
stellen zoals uitsluiting van deelname aan de rest van de wedstrijd of het niet toestaan dat je
als publiek aanwezig bent in het bad. Wij hopen dat dit echter niet nodig zal zijn.
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Plattegrond zwemzaal

De groene pijlen geven de looprichting naar binnen / teamplaatsen aan tijdens een wedstrijd
De rode pijlen geven de looprichting naar de uitgang/buiten aan tijdens een wedstrijd
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