
KGZV DRAAIBOEK WEDSTRIJDEN TIJDENS 
CORONA 

1/ ALGEMEEN  

-KGZV duidt per match een coronaverantwoordelijke aan. Hij/zij is verantwoordelijk 
voor de opvolging van de regels en is ruim op tijd in het bad  ( 1uur voor de 
match ) . De tegenstanders en scheidsrechters krijgen dit document op voorhand 
toegestuurd. 


-Er worden geen “verkopen” gedaan door de club in de zwemhal. In overleg 
eventueel in de cafetaria, maar alleen met ELEKTRONISCHE BETALING. Geen 
cashgeld ! Drankjes kan je wel cash betalen !


-Het draaiboek wordt doorgestuurd naar de bezoekende club. 


2/ PRAKTISCH VERLOOP  

WE VRAGEN DAT DE PLOEGEN OP DE PARKING 
VERZAMELEN EN PER PLOEG BINNENKOMEN !  

A. Toegang tot het zwembad: 

       Iedereen komt binnen langs de hoofdingang van het zwembad. Niet  

       langs het cafetaria. Spelers en staff gaan meteen naar boven ( of bij 

       aanwijzing van de uitbater naar bendeden = individuele cabines ) 

       Supporters steken door naar de cafetaria.  Voor het binnengaan 

       registreren zij zich via hun smartphone bij de QR-code. De handen 

       worden regelmatig ontsmet op de voorziene plaatsen. De cabines 

       worden terplaatse meegedeeld. Naar de tribune ga je via de trap naar de 

       kleedkamers, het terras is NIET open.  Op de tribune kunnen 73 mensen

       zitten. Alleen op de GROENE bollen. Naar de tribune via kant toilet, 

       naar cafetaria via kant trap. 


B.   Mondmaskers: 

       Spelers en staff dragen hun mondmasker vanaf het binnenkomen in het 

       gebouw tot aan de douches. 

       Supporters dragen hun mondmasker ALTIJD, behalve als ze neerzitten 

       in hun bubbel in het cafetaria. Wie vanuit het cafetaria naar het toilet

       gaat, zet ALTIJD zijn masker op. Na het toiletgebruik was je de handen ! 




C.   Worden toegelaten in het bad : 

       IAan het water worden alleen de spelers/speelsters toegelaten, net 

       als hun coach, ploegmanager en evt kiné. Ook de scheidsrechters en

       eventuele controleurs krijgen een plaats in het zwembad.

       De teammanagers nemen plaats op de bank, naast de coach.               

       Tijdens de rustperiodes kunnen zij, met mondmasker op , naar de 

       officialstafel gaan om eventuele fouten op te merken. 

       IEDEREEN draagt badslippers of proper schoeisel met een witte of bleke   

       zool. BLOOTSVOETS is uit den boze, behalve als je als speler in het 

       water moet. Teams nemen meteen hun eigen kant van het bad in. Er 

       mag GEEN vermenging zijn van teams. Na de match groeten de teams 

       elkaar NIET 


D.  Sporttassen :

      Sporttassen van de bezoekende ploeg worden bewaard aan de raamkant 

      van het kleine bad. De thuisploeg zet die aan de raamkant groot bad, 

      dicht bij de tribune. Ook de opwarming wordt daar gedaan.  


E.   Douchen: 

      De spelers/speelsters van de thuisploeg douchen meteen bij het  

      toekomen aan het bad. Ook de bezoekende ploeg doet dat bij het 

      binnenkomen. We douchen NIET samen. Na de wedstrijd zal de 

      bezoekende ploeg ZO SNEL mogelijk douchen, en richting kleedcabine 

      gaan. De thuisploeg WACHT tot de douche leeg is.  

      

  

3/ OFFICIALS EN SCHEIDSRECHTERS  

De scheidsrechter(s) en officials nemen elk 1 of 2 plastiek flesjes water mee naar 
de cabine/zwembad. Er wordt niet over en weer gelopen tijdens de rust. 


Officials dragen een mondmasker tijdens de match. Als er 2 of drie matchen zijn, 
blijven de officials hun zelfde functie doen. Als iemand weggaat, dan wordt zijn 
post ontsmet. 


Er is geen fysiek contact tussen scheidsrechter en officials.   


4/ SUPPORTERS  

Alle supporters zitten coronagewijs ( per bubbel of op 1,5m van elkaar ) in de 
tribune MET MONDMASKER. De zone beneden (net achter de spelersbank) zal 
tijdens de match NIET toegelaten zijn voor supporters. Ook achter het doel staan 
TIJDENS DE MATCH geen supporters ! 



