
 
Protocol  zwemaccommodatie “De Wittebrug” Castricum  
 
Om de toestroom van het aantal personen in het gebouw te reguleren is er gesteld dat er bij de 
jeugdwedstrijden maximaal 6 chauffeurs per team toegang verleend kan worden tot het zwembad. 
Om drukte te voorkomen is het niet gewenst meer toeschouwers toe te laten tot het gebouw.  

 
Chauffeurs en bezoekende teams komen binnen via de hoofdingang van het zwembad en worden 
ontvangen door de coco (coronacoordinator). Deze zorgt er voor dat zij zich inschrijven, liefst zien we 
dat de bezoekende ploegen zelf al een lijst meehebben.  
De teammanager/spelers/begeleiders dienen op het wedstrijdformulier te zijn ingevuld. 
De teammanager dient ook formulier in te vullen als contactpersoon voor zijn team. 
 

De coco geeft de looproute aan voor de bezoekende teams aan de hand van het zwembad plattegrond. 
Teams mogen 15 minuten voor aanvang omkleden en naar de zwemzaal. Al de kleding en schoenen 
mee nemen. 
Meegereisde chauffeurs mogen pas 5 minuten voor aanvang wedstrijd naar binnen. 
 

Na de wedstrijd dienen meegereisde chauffeurs direct na de wedstrijd de zwemzaal te verlaten via de 
aangewezen route, uitgang langs de EHBO ruimte. Zwemmers dienen na de wedstrijd ook de zwemzaal 
via de EHBO ruimte te verlaten richting de kleedruimtes, maximaal 8 personen in de grote ruimte, de 
rest in de kleedhokjes 
Na omkleden het zwembad verlaten via de nooduitgang. 
 

De officials worden door de coco ontvangen en verwezen naar een aparte kleedruimte. 
In de zwemzaal is een afgezette ruimte voor alleen de officials aanwezig, hier worden stoelen op 
gepaste afstand klaargezet en krijgen ze een flesje water van de vereniging. 
 

Voor de wedstrijdjury worden 2 tafels en 3 stoelen neergezet op voldoende afstand. 
De tablets en vlaggen worden voor aanvang gedesinfecteerd, desinfectie is aanwezig bij de jurytafel. 
 

Spelers: 
Bij aanvang op vastgestelde plaats het water in. 
Bij einde van periode, zowel aan de kant in het water als op de kant de 1,5m in acht nemen. 
Bij wisselen van wedstrijd helft dienen al de spelers “zwemmend” van kant te wisselen. 
De begeleider/coach loopt langs de kortste weg naar de andere zijde met in achtneming van de 1,5m. 
Bij einde wedstrijd dienen de spelers “zwemmend” naar de andere kant te gaan en daar aan één kant 
het water te verlaten. Aan andere zijde zal het volgende team te water gaan. 
 

Coaches: 
Er staan stoelen achter de doellijn, een voor de coach en een aantal voor de spelers. 
De coach mag bij verdedigend spel niet voorbij de doellijn komen. 
De coach mag bij aanvallend spel wel meelopen tot de 5m lijn 
De coach ziet er op toe dat zijn sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, 
tegenover de scheidsrechters en betrokkenen, gedragen. 
 

Voor alles geld, gebruik je gezonde verstand 
De gezondheid van iedereen staat voorop. Daarna het sportplezier! 
Laat dat in alle beslissingen waar je voor komt te staan de boventoon voeren. 
 
Heb je een of meer van de volgende symptomen; 
Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, of koorts? 
Zijn er huisgenoten/gezinsleden met symptomen? blijf thuis!! en informeer tijdig je coach/begeleider. 
 

 


