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Mocht er iets foutiefs zijn beschreven in dit protocol, dan horen wij dat graag, jullie kunnen dit 

mailen aan tc@zpkbudel.nl 
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Voorwoord 
 

Zwemmen zorgt voor plezier, sociale contacten en fitheid. Mede daarom willen wij in samenwerking 

met de Zuiderpoort er voor zorgen dat iedereen dit op een zo veilig en verantwoorde manier kan 

uitoefenen. 

De afgelopen maanden hebben we als zwemvereniging kunnen trainen tijdens corona tijd. Met een 

strak protocol hebben we het mogelijk gemaakt om het zwemmen in deze rare moeilijke tijd, zij het 

in aangepaste vorm, weer mogelijk kunnen maken. 

Dit protocol zal mogelijk gedurende de tijd, maar ook op advies van de overheid en RIVM, hier en 

daar worden aangepast. Tevens zal input van genodigde verenigingen serieus mee genomen worden 

in dit protocol. 

Het belang dat altijd voorop zal blijven staan is dat veiligheid van de zwemmer, maar ook die van 

onze officials voorop zal staan. Daarom is het naleven van deze opgestelde richtlijnen van groot 

belang. Als de richtlijnen niet gevolgd worden, kan dit gevolgen hebben voor de toekomstige 

maatregelen. 

 

Edward van Nijmweegen 

Voorzitter ZPK Budel 

Namens het bestuur van Zwem- en Poloklub Budel 
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Algemene afspraken en gang van zaken 

Maximaal aantal personen in de zwemzaal 
 

Om de wedstrijd goed en veilig voor iedereen te laten verlopen, geldt er een maximum aan het 

aantal aanwezigen. In totaal is er ruimte voor 100 personen in de zwemzaal. Daarbij gaan we uit van 

onderstaande verdeling: 

• Er kunnen maximaal 70 zwemmers ingeschreven worden. 

• Er kunnen maximaal 12 officials aanwezig zijn. 

• Er kunnen maximaal 12 vrijwilligers aanwezig zijn. 

• Er kunnen maximaal 6 coaches aanwezig zijn, waarbij we uitgaan van maximaal 1 coach per 

10 zwemmers. 

Contact onderzoek 
De namen van alle aanwezigen moeten bij ZPK Budel bekend zijn. Namen van zwemmers en officials 

zijn reeds bij ons bekend middels de inschrijving. Verder vragen wij het wedstrijdsecretariaat van 

jullie vereniging de namen van alle vrijwilligers, trainers en coaches die mee komen naar de wedstrijd 

voor aanvang van de wedstrijd doorgeven, iemand die niet op de lijst staat mag niet naar binnen. 

Als je het zwembadgedeelte betreedt, ga je ermee akkoord dat je je contact gegevens met ons deelt 

en dat we die mogen bewaren. We mogen je contacteren als daar volgens de Corona Richtlijnen 

reden toe is. We zullen alle gegevens zorgvuldig bewaren en niet voor iets anders gebruiken. 

 

Tijdschema 
• 12:00 uur Wedstrijdorganisatie aanwezig (Guido en Edward) 

• 12:30 uur Aankomst Vrijwilligers - start opbouw 

• 12:45 uur Aankomst Scheidsrechter & Officials 

• 13:00 uur start opbouw bad 

• 12.50 uur Start juryvergadering (Einde gang rechts – bordjes volgen) 

• 13.30 uur Aankomst ZPK Budel zwemmers 

• 13.35 uur Aankomst gastenvereniging 1 

• 13.40 uur Aankomst gastenvereniging 2 

• 13.45 uur Aankomst gastenvereniging 3 

• 13.50 uur Aankomst gastenvereniging 4 

• 13.55 uur Aankomst gastenvereniging 5 

• 14.00 uur Aankomst gastenvereniging 6 

• 14.00 uur Inzwemmen 

• 14.30 uur Start wedstrijd 

Binnenkomst 
Omdat iedereen dezelfde route moet lopen, spreiden we op deze manier het aantal zwemmers dat 

tegelijkertijd naar binnen loopt. Op de parkeerplaats, voor de ingang is voldoende ruimte om met 

een groep te verzamelen en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Kom alsjeblieft op tijd. We 

proberen de wedstrijd zo vlot mogelijk te laten verlopen, en dat lukt alleen als iedereen meehelpt. 
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Entree & hal 
Alle deuren staan open. Bij binnenkomst graag handen desinfecteren. Volg de aangegeven route via 

de trap. Raak zo weinig mogelijk klinken, deuren aan. In de hal zullen de namen van coaches en 

begeleiders gecontroleerd worden voor dat de groep naar binnen mag. 

 

Zuiderpoort café 
Het Zuiderpoortcafé is gewoon open, van daar uit kunnen ouders en overige gasten de wedstrijd 

volgen. Houd wel rekening met de op dat moment geldende RIVM regels. Ouders en gasten mogen in 

geen geval de zwemzaal binnen. 

 

Speakerruimte / EHBO-ruimte 
De speakerruimte is uitsluitend toegankelijk voor vrijwilligers van ZPK Budel en de scheidsrechter. Er 

mogen maximaal 2 personen tegelijk in de speakerruimte zijn. De speakerruimte wordt als doorloop 

gebruikt voor de Officials en kaartjesophaler om de zwemzaal in en uit te gaan. Geef elkaar de 

ruimte. (Uitzondering op de regel is natuurlijk als onze EHBO-ers eerste hulp moeten verlenen, in dat 

geval mag niemand anders dan de betrokken personen in de ruimte zijn.) 

 

Zwemzaal 
Zie de plattegronden verderop in dit document voor informatie over de verkeersstroom in de 

zwemzaal. Blijf zoveel mogelijk op je plek. De scheidsrechter en de kamprechters mogen zich vrijer 

bewegen langs de badrand. Let op de 1,5 meter en pas op elkaar. Coaches en Crew mogen zich alleen 

bij dringende redenen elders in de zwemzaal bevinden. 

 

Afmeldingen 
Mochten er onverhoopt op het laatste moment toch afmeldingen zijn, mag een coach of ploegleider 

bij hoge uitzondering deze afmelding doorgeven in de speaker ruimte. 

 

Prijsuitreiking 
Er zal geen prijsuitreiking plaats vinden. Mochten zwemmers eventueel in de prijzen zijn gevallen en 

in een normale situatie een medaille hiervoor ontvangen, zullen wij deze aan de ploegleider 

overhandigen. 
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Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen 
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor 

personen ouder dan 18 jaar en personen tussen 12 en 18 jaar ten opzichte van 

volwassenen;  

2. Ben je te laat, ga dan niet zelfstandig het gebouw proberen te betreden en al 

helemaal niet via de uitgang; 

3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;  

4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.  

5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken verzameltijd naar de 

Zuiderpoort;  

6. Volg altijd de aanwijzingen van de dienstdoende corona coördinator op, in het geval 

dat Zuiderpoort personeel aanwezig is dien je ook hun aanwijzingen op te volgen;  

7. Ga voorafgaand aan de wedstrijd thuis naar het toilet;  

8. Trek thuis je badkleding aan. Op de aangeduide locatie in de zwemzaal hoef je als 

zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee 

te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je 

jezelf omkleden in de daartoe aangewezen kleedhokjes; 

9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en 

zeep, minimaal 20 seconden;  

10. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de Zuiderpoort;  

11. Beperk het douchen tot enkel afspoelen en bij voorkeur thuis na het zwemmen;  

12. Verlaat direct na de wedstrijd de Zuiderpoort zo spoedig mogelijk via de aangewezen 

looproute naar de aangewezen uitgang.  

13. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen 

hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

14. 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 

sporten en naar buiten;  

15. Blijf thuis als 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);  

16. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 

en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;  

17. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand 

waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

18. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de wedstrijd klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

19. Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes; 

20. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet, dit is enkel voor zeer urgente 

boodschappen mogelijk bij de Zuiderpoort ;  

21. Gebruik de beschikbare desinfectie middelen bij de ingang van de Zuiderpoort; 

22. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het 

aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, kleedhokjes, etc.); 
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na een noodzakelijk toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten 

van de neus;  

23. Ga niet tegen de aangegeven looproute in; 

24. Vermijd het aanraken van je gezicht;  

25. Schud geen handen. 

26. Ga niet knuffelen of kussen als er jarigen zijn; 

 

De Zuiderpoort hanteert deels een andere looproute, dan wij aan gaan houden, dat 

betekend dat wij NIET door de smalle gang richting de kleedhokjes lopen, maar direct links 

het zwembad binnen lopen. Na afloop van het zwemmen, mogen ALLE kleedhokjes gebruikt 

worden waar GEEN geel kruis op staat, inclusief de 3 familie hokken, mits hier maar 1 

persoon, of 1 gezin naar binnen gaat. Bij de kleedhokjes staan aanwijzingen voor aankleden 

en uitkleden, bij ons is dit enkel aankleden, uitkleden gebeurt in de zwemzaal.  

Dus trek zwemspullen vooraf thuis al aan !!!! 

 

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kluisjes, dus alle spullen, ook de waardevolle 

blijven in de tas. 

 

Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan om je als zwemmer bij de kleedruimtes te 

bevinden. Dus tijdens de wedstrijd is het ook niet toegestaan om badkleding te verwisselen. 

Toilet gebruik tot een minimum beperken en het is niet toegestaan om deze te gebruiken 

om je om te kleden. 
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Organisatie 
 

De Corona coördinatie tijdens deze wedstrijd is in handen van Zwem- en Poloklub Budel.  

Personen en verantwoordelijkheden: 

Edward van Nijmweegen 

• Corona coördinator / wedstrijdorganisatie / voorzitter 

• Telefoonnummer: 06-36141237 

• Email: TC@zpkbudel.nl 

 

Guido Kauffmann 

• Corona coördinator / wedstrijdorganisatie 

• Telefoonnummer: 0032-(0)499427416 

• Email: wedstrijdsecretariaat@zpkbudel.nl 
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Algemeen overzicht zwembad 
 

 

 

 

  



 

Pagina 11 van 24  Versie 1.2 (19-09-2020) 

Procedure zwemmers 
 

1. Alle zwemmers dienen te verzamelen bij de ingang van de Zuiderpoort, in geval van goed 

weer, bij voorkeur buiten. Blijf ook niet bij de Ingang wachten omdat er ook nog andere 

gebruikers zijn van de Zuiderpoort. 

2. Zorg dat je zwemkleding reeds aan hebt, er kan enkel na afloop worden omgekleed in de 

kleedlokalen. 

3. Op aanwijzingen van de Corona/Wedstrijdverantwoordelijke dienen jullie de zwemzaal 

binnen te gaan en naar de aangewezen zitplaats te gaan. 

4. Zet op dit plaats je eigen zwemspullen en neem voor eventuele 18+ zwemmers voldoende 

onderlinge afstand in acht. 

5. Tussen de programma nummers door mag met niet van zwemkleding wisselen, dit mag wel 

op de plek die voor jouw vereniging is toegewezen. 

6. Wacht op instructies van de Corona coördinator, hij of zij zal jullie aangeven wanneer je naar 

binnen mag en waar je mag zitten. Volg enkel de route die wordt aangegeven. 

7. Blijf op de aangegeven locatie gedurende de hele wedstrijd, enkel tijdens het inzwemmen 

mag er worden rondgelopen met wederom dient de 1,5 meter in acht te worden genomen 

richting volwassenen en 18+ zwemmers. 

8. Op het overzicht op de volgende pagina zie je de looproute die je dient te lopen zodra je aan 

de wedstrijd gaat deelnemen, volg vanaf jouw groepslocatie de blauwe pijlen richting de 

voorstart. 

9. Vanaf de voorstart wacht je tot jouw serie van start gaat en zodra de tijdwaarnemers naar de 

achterlijn zijn verplaatst loop je in een directe lijn naar het startblok. 
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• De groene gebieden zijn vrij toegankelijk voor de zwemmers. 

• De gebieden met rode kruizen zijn niet toegankelijk voor de zwemmers. 

• Om naar de voorstart te gaan dien je de blauwe pijlen te volgen.  

 

1. Voorstart wachtrij 

2. Vaste locatie team 1 

3. Vaste locatie team 2 

4. Vaste locatie team 3 

5. Vaste locatie team 4 

6. Reserve locatie bij meerdere teams 
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Inzwemmen 

In ons bad zijn 4 banen beschikbaar. Mochten er 18+ zwemmers deelnemen aan de wedstrijd, 

dan zal er tijdens het inzwemmen 1 baan worden gereserveerd voor deze groep. Hiervoor zal ook 

een extra lijn in het water gelegd worden om de afstand tussen baan 1 en 2 te vergroten. Indien 

er geen 18+ zwemmers bij zijn zullen er geen aanpassingen zijn voor het inzwemmen. 

Inzwemmen zal beginnen om 14:00 en eindigt om 14:30. 

 

 

Voorstart 

1. Er worden geen startbriefjes uitgedeeld, deze liggen al bij de officials 

2. Badslippers, handdoeken, shirts blijven bij de eigen tas. 

3. Alle zwemmers voor het lopen programma nummer verzamelen zich bij het aangegeven 

voorstartgebied. 

4. Pas als de voorgaande heat is afgelopen en de officials zich hebben teruggetrokken naar de 

aangegeven positie, mag de zwemmer pas richting het startblok gaan. 
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Wedstrijdverloop 

1. Het verloop van de heat zal niet anders zijn dan bij een normale wedstrijd. 

2. Zodra de heat gezwommen is , dient met het water te verlaten aan zijde waar ook de spullen 

liggen. 

3. Er is geen Duitse start, dus blijf niet hangen in het water 

4. Ga rechtstreeks naar jouw plek met spullen, ga niet onnodig rondlopen. 
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Estafettes 

Indien er estafettes gezwommen worden, wordt dit enkel gedaan in baan 2 en 3, baan 1 en 4 

blijven leeg. 

1. Voorstart, zwemmers blijven wachten totdat ze toestemming krijgen om naar het 

startperron te lopen. 

2. De 2 vrije officials nemen afstand van de zwemmers en zwembad. 

3. Bij aanvang van een estafette blijven 3 zwemmers tegen de achterlijn staan, slechts één 

zwemmer gaat richting het startblok. 

a. Na de start van de estafette gaat zwemmer 2 pas naar het startblok, en zo door tot 

de laatste zwemmer. 

4. Als een zwemmer klaar is met zijn of haar afstand, zwemt deze via baan 1 of 4 naar het trapje 

en verlaat het bad.  

5. De zwemmer die het bad verlaten heeft loopt direct naar de aangewezen locatie voor zijn of 

haar team. 

 

 

Na afloop 

1. Ben je klaar met jouw wedstrijd, kleed je dan direct om, douchen kan niet, hooguit even 

afspoelen. 

2. Zodra je omgekleed bent, vertrek je direct via de aangewezen uitgang en loop je buitenom 

richting de kantine. 

Er zal geen prijsuitreiking plaats vinden, eventuele prijzen worden aan ploegleiding overhandigd. 
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Procedure officials 
 

1. Alle officials dienen direct na binnenkomst te verzamelen in de vergaderruimte. 

2. Zorg dat je officialkleding reeds aan hebt bij aankomst. 

3. Neem zelf iets te eten mee, want er zullen geen hapjes rond gaan, tijdens de juryvergadering 

zullen waterflesjes worden uitgereikt tijdens de juryvergadering. 

4. Kom niet in de buurt van zwemmers vanaf 12 jaar.  

5. Tijdens de juryvergadering houd je onderling 1,5 meter afstand. Hier zal de organisatie voor 

zorgen. 

6. Er wordt niet rondgelopen tijdens de juryvergadering 

7. Na de juryvergadering neemt iedere official in de volgende volgorde zijn of haar plaats in. 

a. Scheidrechter en starter lopen vanuit de vergaderruimte richting punt 5 om via het 

EHBO/jurylokaal naar punt 1 te lopen. 

b. Tijdwaarnemers lopen vanuit de vergaderruimte richting punt 5 om via het 

EHBO/jurylokaal naar punt 3 te lopen. 

c. Tot slot loopt de kamprechter vanuit de vergaderruimte richting punt 5 om via het 

EHBO/jurylokaal naar punt 2 te lopen. 

d. Keerpuntcommissaris(en) lopen vanuit het jurylokaal rechtdoor (via kleedkamer) 

naar punt 4 

 

• Officials komen enkel in het groene gebied. 

• De rode pijlen geven de looproute aan die de 

officials gaan lopen richting het bad en tijdens de 

pauze 

• Officials komen enkel in de groene gebieden 
o 1. Locatie Starter en eventueel 

scheidsrechter/kamprechter 
o 2. Locatie kamprechter 
o 3. Locatie tijdwaarnemers 
o 4. Locatie keerpuntcommissarissen 
o 5 of 6. Mogelijke locatie jurysecretariaat 
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Aanvang serie 

Voor aanvang van een serie neemt iedere tijdwaarnemer positie in tegen de achterzijde van het 

startperron. De zwemmers lopen vanuit de voorstart richting zijn of haar startblok. De 

tijdwaarnemers nemen positie achter de zwemmer op 1,5 meter afstand. 

 

 

Zodra het startsein is gegeven en de zwemmers begonnen zijn aan hun serie lopen de 

tijdwaarnemers richting het startblok en zorgen voor een tussentijd, dan wel eindtijd van de 

zwemmers. 

Na afloop van de serie verlaten de zwemmers het bad via de trapjes die het dichtste bij hun 

teamlocatie hangen. 

De tijdwaarnemer noteert de gezwommen tijd(en) en legt het briefje op de tafel neer en neemt daar 

weer positie in, wachtend op de volgende serie. 
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Estafettes 

Indien er estafettes gezwommen worden, wordt dit enkel gedaan in baan 2 en 3, baan 1 en 4 blijven 

leeg. 

1. Voorstart, zwemmers blijven wachten totdat ze toestemming krijgen om naar het 

startperron te lopen. 

2. De 2 vrije officials nemen afstand van de zwemmers en zwembad. 

3. De 2 actieve officials gaan staan bij baan 1 en 4. Baan 1 neemt de tijd waar van baan 2 en de 

official die staat bij baan 4 neemt de tijd waar van baan 3. 

4. Bij aanvang van een estafette blijven 3 zwemmers tegen de achterlijn staan, slechts één 

zwemmer gaat richting het startblok. 

a. Na de start van de estafette gaat zwemmer 2 pas naar het startblok, en zo door tot 

de laatste zwemmer. 

5. Als een zwemmer klaar is met zijn of haar afstand, zwemt deze via baan 1 of 4 naar het trapje 

en verlaat het bad.  

6. De zwemmer die het bad verlaten heeft loopt direct naar de aangewezen locatie voor zijn of 

haar team. 
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Keerpuntcommissaris 
 

Tijdens een wedstrijd zullen er bij een minimum aantal officials 2 keerpuntcommissarissen worden 

opgesteld. 1 neemt baan 1 en 2 waar, nummer 2 neemt baan 3 en 4 waar. 

 

 

 

Indien er 25 meter nummers zijn, zullen indien nodig 2 tijdwaarnemers van baan 1 en 4 naar de 

ondiepe zijde komen om te assisteren. 

Na afloop van de serie zullen zij de startkaarten op de tafel leggen, zodat deze kunnen worden 

opgehaald door de kaartjes ophalers. 
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Procedure kaartjesophalers 
 

Tijdens de wedstrijd zullen de startkaarten reeds bij de officials aanwezig zijn. Na afloop van een 

serie schrijft de tijdwaarnemer de gezwommen tijd op de startkaarten en legt deze op de speciaal 

voor dit doel bestemde tafel neer. Nadat iedere official de kaartjes heeft neergelegd loopt de 

kaartjesophaler vanaf het jurylokaal naar de tafel, pakt daar de kaartjes op en loopt vervolgens naar 

de scheidsrechter. In geval van diskwalificatie zal de scheidrechter een briefje achter laten op het 

tafeltje achter de starter. 
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Ouders/begeleiders/publiek 

 

Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan dat ouder, begeleider of welk publiek dan ook wordt 

toegelaten in de zwemzaal. Voor publiek is het toegestaan om in de kantine plaats te nemen. Houd 

er rekening mee dat het Zuiderpoort café hun eigen regels vanuit het RIVM dienen te volgen.  
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EHBO 
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Wijzigingen aan dit document 
 

Versie Datum Door wie Wat is er gewijzigd 

1.0 17-09-2020 Edward Eerste document 

   -  

   -  

   -  

   -  

   -  

   -  

 


