
Aanvullend coronaprotocol Flevo Nijkerk  
 
Algemeen 
We volgen de basis regels op van Optisport - Jaap van der Krolbad. 
 
Korte samenvatting van belangrijke regels (zie bijlage 2): 

 Thuis (zoveel als mogelijk) alvast zwemkleding aantrekken; 
 Binnenkomst via zij ingang bij kantine (je mag niet eerder dan 15 minuten het zwembad in); 
 Na afloop omkleden in kleedcabines; 
 Volg looproutes van Optisport; 
 Volg in restaurant de regels van de horeca (registreren en stoelen laten staan). 

 
Basis zijn de regels van Optisport en de hygiëneregels die landelijk gelden voor iedereen:  

1. doe vooraf altijd de gezondheidscheck, zie bijlage 1 voor deze poster; 
2. volg de voorzorgsmaatregelen van Optisport, zie bijlage 2 voor deze poster; 
3. volg de looproutes van Optisport tot aan en vanaf de zwemzaal, zie bijlage 3.  

 
Let op: 
a. Binnenkomst vanuit kleedkamers via deur doelgroepen bad naar wedstrijdbad; 
a. Verlaten wedstrijdbad via de deur in wedstrijdbad (naar de douches). 
 

Luister naar de coronacoördinator 
Bij Flevo is een coronacoördinator aanwezig die er op toe zal zien dat alle regels juist worden 
nageleefd. Deze is herkenbaar aan het oranje hesje en bevindt zich in de zwemzaal. 
 
Meld je aan bij Flevo Nijkerk 
 toeschouwers, staf en ouders moeten zich aanmelden bij Optisport;  
 uitspelende ploegen moeten de aanwezigen per e-mail aanmelden waterpolo@flevo-nijkerk.nl;  
 
Kleed je zoveel als mogelijk thuis om 
We hebben weinig ruimte (4 kleedruimtes). Het is wenselijk om je thuis om te kleden. De meest 
linker herenkleedkamer is gereserveerd voor scheidsrechters / officials. Hier mag geen gebruik van 
worden gemaakt door spelers. De meest rechter kleedruimte (dames kleedruimte) is voor de 
doorloop. De middelste twee worden gebruikt om je als speler om te kleden.  
 
Publiek in het Jaap van der Krol bad 
Publiek is toegestaan in het zwembad. Er is een tribune boven het zwembad. Er is een kijkraam in de 
kantine. De basisregels gelden, stem verheffen is niet toegestaan. Afstand houden is verplicht. Bij het 
niet nakomen van de regels zult u gevraagd worden het zwembad te verlaten.  
 
Einde wedstrijd en omkleden 
Na het eindigen van de wedstrijd verlaten beide teams direct de zwemzaal, zij kleden zich 
om in de éénpersoons cabines (na de douches rechts). Douchen is toegestaan. Zorg dat je de 
éénrichtingsroute volgt: na het douchen teruglopen het doelgroepen bad in en via de zwemzaal weer 
naar de kleedruimtes. 
 
Geef officials de ruimte. 
De lange zijde van de zwembaden zijn zoveel als mogelijk alleen voor scheidsrechters en jury. Beperk 
je verblijf daar als speler. Voor de wedstrijd verzamelen we in het doelgroepen bad. Teams staan aan 
weerszijden van het bad en komen niet bij elkaar in de buurt. 
  



Jurytafel 
Mensen achter de jurytafel zitten 1,5 meter uit elkaar. Eén gebruikt de touchscreen, de andere 
bedient de 30 seconden knop met de muis. De secretaris met de tablet zit naast de jurytafel op 1,5 
meter afstand. Bij wisseling worden alle spullen schoongemaakt. 
 

 
 
Bank voor 3 scheidsrechters. Op 1,5 meter uit elkaar 
Jurytafel op 1,5 meter uit elkaar. De persoon die tablet bediend zit naast de tafel 
Bank voor wisselspelers, wisselspelers zitten 1,5 meter uit elkaar. 
 

Extra aandachtspunten voor Flevo spelers en corona coördinator 
1. Desinfecteer de spelers- en scheidsrechters banken bij elke wedstrijd door er een emmer 

zwembadwater overheen te gooien en gebruik de desinfecterende gel en doekjes voor de 
jurytafel.  De corona coördinator ziet hierop toe dat dit netjes gebeurd; 

2. Blijf niet hangen in de zwemzaal. De zwemzaal is alleen toegankelijk voor de spelende teams. 
Kleed je om en kijk wedstrijden bijvoorbeeld op de tribune; 

3. Spreek elkaar rustig aan als het niet goed gaat. Wordt niet boos, we doen allemaal ons best maar 
het zal iedereen wel eens niet helemaal lukken. Luister naar je verenigingslid en de medewerkers 
van Optisport als je wordt aangesproken en kom dit na. We doen dit samen. 

VERZAMEL MAXIMAAL 15 
MINUTEN VOOR START IN 

DOELGROEPEN BAD.  

ZWEMZAAL IN ALS DEZE LEEG IS. 

1,5 METER AFSTAND! 

ZWEMZAAL 


