
Protocol zwemwedstrijden AZC Swimming, zwembad Aquarijn 
 
Algemeen 
— Het protocol van AZC Swimming volgt het protocol van Thermen2 en van de KNZB. In en om het 

pand worden aanwijzingen en richtlijnen van Thermen2 altijd opgevolgd. 
— Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij en hun gezinsleden/huisgenoten geen last hebben 

van de volgende symptomen: 
— Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
— Hoesten 
— Benauwdheid 
— Verhoging of koorts 
— Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

 
— Van alle aanwezigen (inclusief eventuele toeschouwers) worden de naam, het telefoonnummer 

en het e-mailadres genoteerd en vier weken lang bewaard. Dit om contact op te kunnen nemen 
als één van de aanwezigen in een later stadium positief getest is op corona. 
— Zwemmers: verenigingsvrijwilliger (ploegleider / trainer) tekent voor aanwezigheid van de 

zwemmers en laat eigen gegevens achter voor eventueel contact. Vereniging moet wel een 
lijst met aanwezige zwemmers aanleveren bij AZC Swimming.  

— Officials: intekenlijst bij binnenkomst van de juryvergadering. Hierop worden de 
noodzakelijke gegevens opgenomen. 

— Vrijwilligers (speaker, catering, kaartjeslopers, medailles): intekenlijst bij binnenkomst van de 
zwemzaal. 

 
De ondertekende lijsten worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat voor aanvang van de 
wedstrijd. Dit wordt door gecontroleerd door de Corona verantwoordelijke en die bewaard 
de lijsten. 

 
 
Voor de wedstrijd 
— Bij betreding van het pand reinigt iedereen de handen bij de daartoe beschikbare middelen. 
— Men rijdt de parkeergarage in, stopt niet maar rijdt de parkeergarage weer uit om vervolgens 

buiten bij de parkeerhaven de zwemmer uit te laten stappen. Vervolgens rijdt men meteen door.  
— Deelnemers die gebracht worden, stappen uit en volgen de aangegeven looproute en de 

aangegeven ingang.  
— Ga zoveel mogelijk carpoolen.  Voor de deelnemers die met elkaar carpoolen en dat is minimaal 

1 bestuurder en 3 zwemmers in de auto, is het mogelijk om tijdens de wedstrijd op de tribune te 
blijven. Bij de ingang van het zwembad worden de betreffende personen geregistreerd. De 
carpoolers parkeren de auto op -2 en volgen de looproute zoals aangegeven bij ingang. Wij 
vertrouwen erop dat alle verenigingen hier serieus mee omgaan en zo dus een werkbare situatie 
aanwezig is.  

— Ouders buiten de carpoolers zijn niet toegestaan het pand te betreden.  
— Het zwembad wordt betreden op aanwijzing van corona verantwoordelijken. Iedereen volgt de 

route zoals aangegeven, 1,5 meter afstand daarbij in acht nemend. De hoofdingang (grote trap 
en draaideur) is de enige ingang van het pand. De ploegen verzamelen dus buiten rekening 
houdend met 1,5 meter afstand. 

— Bij ingangen is desinfecterende handgel aanwezig. 
— De ingang van het zwembad is via de rode loper door het EHBO-hok. In de zwemzaal gaat men 

direct rechtsaf en wordt de aangegeven route gevolgd. De persoonlijke spullen worden op de 

Opmerking [vdSM1]: Vraag: 
volgens mij gingen wij wel carpoolers 
toestaan in het pand toch? Dan die 
parkeren op -2? 
 



banken gelegd, waarbij vakken van 1,5 meter met kleurtape en de verenigingsvakken zichtbaar 
zijn. In het zwembad kleedt men zich uit en volgt de instructie van de eigen trainers en 
ploegleiding. 

— In het bad is  eenrichtingsverkeer van toepassing. 
— Officials: gaan na binnenkomst naar boven naar de officialruimte.  
— Er worden geen toeschouwers, met uitzondering van carpoolers toegelaten. 
 
Tijdens de wedstrijd 
 
Zwemmers & coaches 
— Het is aan de coaches van de deelnemende verenigingen om ervoor te zorgen dat hun zwemmers 

genoeg afstand houden 
— Personen t/m 12 jaar: hiervoor is geen afstand van 1,5 meter nodig.  
— Personen t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar houden wel 

afstand tot personen van 18 jaar en ouder. 
— Personen vanaf 18 jaar houden met iedereen 1,5m afstand 

— De kleedkamers worden na afloop van de wedstrijd gebruikt. Dit betekent dus dat de 
kleedkamers niet gebruikt mogen worden tijdens het inzwemmen of tijdens de wedstrijd om 
bijvoorbeeld te wisselen van inzwemtenue naar Wedstrijdbroek/-pak.  

— De douches worden de gehele wedstrijd niet gebruikt. 
— Zwemmers blijven zo veel mogelijk op hun plek zitten tijdens de wedstrijd. 
— Zwemmers mogen gebruik maken van de toiletten 
— Bij het inzwemmen mogen zwemmers geen hulpmiddelen (drijvers/plankjes etc) gebruiken. 
— Bij de start van het inzwemmen krijgt iedere vereniging 2 banen. De indeling van het inzwemmen 

binnen de banen is aan de vereniging zelf. Wel dringen wij aan om te zorgen voor spreiding. 
— Er worden geen medailles uitgereikt aan de zwemmers. De trainers krijgen na afloop van de 

wedstrijd de medailles mee om uit te delen. 
 
Officials/organisatie 
— Officials kleden thuis om en gebruiken hun eigen materiaal 
— De juryvergadering vindt plaats in de vergaderruimte boven Aquarijn. 
— Catering: officials en vrijwilligers krijgen voor de wedstrijd twee flesjes drinken mee plus wat te 

eten. Er zal geen catering tijdens de wedstrijd zijn. 
— De officials blijven tijdens de wedstrijd zo veel mogelijk op één plek: 

— Starter/Scheidsrechter: zij staan tegenover elkaar aan weerszijden van het bad. Op die 
manier kunnen zij tijdens de wedstrijd voldoende afstand van elkaar houden 

— Starter gebruikt geen fluit maar zoemer of elektronisch signaal 
— Kamprechters: langs de badrand is een strook afgezet waar alleen kamprechters mogen 

komen. 
— Tijdwaarnemers en keerpunt commissarissen: zij worden geacht 1,5 meter afstand te houden 
— Kaartjeslopers: tijdwaarnemers leggen de kaartjes op de stoelen en halen dit op. Zij worden 

geacht 1,5 meter afstand te houden.  
— De kaartjes worden door de tijdwaarnemers op de stoelen neergelegd zodat er genoeg 

afstand blijft tussen kaartjeshalers en tijdwaarnemers 
— Er worden geen uitslagen opgehangen (voorkomen van groepsvorming). Er zal worden gekeken 

of de uitslagen tijdens de wedstrijd al online kunnen worden gepubliceerd 
 
Procedure voor individuele races 
— Er is geen voorstart (kaartjes liggen bij de officials) 



— Zwemmers laten hun T-shirt, slippers etc bij hun zitplaats liggen. Om onnodige verplaatsingen te 
voorkomen mogen deze niet meegenomen/ neergelegd worden bij de startblokken. 

— Per ploeg raden wij aan max. 2 coaches en 2 ploegleiders aanwezig te zijn die op een 
“verstandige” locatie aan het bad mogen staan. Indien het voor de groepsgrootte nodig is, kan 
een extra coronaverantwoordelijke meegenomen worden.  

— Zwemmers voor de twee volgende serie neem je plaats op de genummerde stoelen bij baan 9 en 
gaan vanaf de stoelen naar stenenbanken achter het startblok. 

— Er wordt een normale startprocedure gebruikt (geen Duitse start). 
— De zwemmers worden door de speaker opgeroepen. Als ze hun naam horen, dan mogen ze naar 

hun startblok lopen. 
— Als alle zwemmers van een serie naar het startblok zijn gegaan, dan mogen de zwemmers van de 

volgende serie doorlopen naar de volgende wachtplek. 
— Zwemmers verlaten het bad bij baan 0. En lopen in de looprichting naar de zwemploeg en 

passeren dus niet de startblokken. 
 
 
Procedure tijdens estafettes – bij zwemmers boven de 18 jaar 
— Tijdens de estafettes wordt tussen elk estafetteteam een baan leeg gehouden 
— De tijdwaarnemers staan tijdens de race bij de startblokken van de lege banen om zo de afstand 

tot de zwemmers te behouden 
— Per team mogen voor de start de eerste twee teamleden achter het startblok gaan staan 
— De derde en vierde zwemmer staan aan de achterkant bij de stenen bank van zwembad klaar. 
— Zodra de start is geweest, loopt de derde zwemmer naar het startblok toe 
— Als de tweede zwemmer is gestart, loopt ook de vierde zwemmer naar de start 
— Elke zwemmer verlaat het water via dezelfde kant van het bad. Als een zwemmer een baan moet 

doorkruisen waar een andere zwemmer nog moet finishen, dan kan deze eerste zwemmer de 
lege baan gebruiken om te wachten. 

— Elke zwemmer verlaat na zijn/haar race het water via baan 0. Als een zwemmer een baan moet 
doorkruisen waar een andere zwemmer nog moet finishen, dan kan deze eerste zwemmer de 
lege baan gebruiken om te wachten. 

 

Na afloop van de wedstrijd 
— Zo snel mogelijk omkleden en het zwembad verlaten. 
— De uitgang van het pand is de trap met de automatische deur, die uitkomt naast de 

fietsenstalling. 
— Ouders die hun kind met de auto op komen halen kunnen in de auto, in de parkeergarage niveau 

-2 op hen wachten. 
— De verenigingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen zwemmers en dus ook voor het verlaten 

van het zwembad. De coördinatie ligt bij de trainer/ploegleider van de vereniging, dat begint bij 
het verlaten van de kleedkamer. AZC Swimming is niet verantwoordelijk voor de kinderen na 
afloop van de zwemwedstrijd.  

 

 

 

 



Plattegrond & routing zwembad 

 


