
Coronaprotocol Zwembad-West voor gastteams 

Iedere bezoeker van wedstrijden in Sportfondsenbad Nijmegen West (speler, staf en 
scheidsrechter) 
Bij binnenkomst van het zwembad desinfecteer je je handen onder aan de trap. Vervolgens loop je 
naar boven bovenaan de trap ga je linksaf, hier hangt bij de deur naar de tribune een QR code, deze 
scan je en geeft antwoord op de vragen aan laat contactgegevens achter. Vervolgens kleurt je 
scherm groen of rood, heb je een rood scherm ga naar huis en bel de GGD. Heb je een groen scherm 
laat deze aan de persoon bij de ingang zien. Vervolgens kun je verder lopen.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sporter 
Sporters komen met zwemkleding aan naar het zwembad, zodat ze enkel de kleren uit hoeven te 
doen. Volg je de blauwe pijlen op de plattegrond om naar de zwemzaal te komen, gelieve niet op de 
verdieping te verblijven. Via de trap loop je naar beneden, zo kom je in de zwemzaal, daar plaats je je 
tas op de banken (de groene vakken in de plattegrond), hier doe je je normale kleding uit om te 
kunnen spelen.  
Achter het speelveld is zwemwater beschikbaar om in te zwemmen. Als men buiten het bad 
warming-up wil doen kan dat langs de badrand achter het speelveld. Buiten het water dient de 1,5m 
norm gehanteerd te worden. Voor de sporters geldt een looprichting met de klok mee. Zo kun je dus 
naar het veld. 
 
Tijdens de wedstrijd wordt er tussen de periodes 2 en 3 gewisseld van kant, dit gebeurt voor de 
spelers uitsluitend via het water! De staf kan afwisselend van elkaar van helft wisselen, nadat de 
scheidsrechter weg is tussen beide teams. 
 
Na afloop kunnen de sporters omkleden in de kleedzalen.  
 
Scheidsrechter 
Als scheidsrechter volg je dezelfde looproute als de sporters. Indien de scheidsrechter wat wil 
drinken voorafgaand aan de wedstrijd is dit mogelijk in de horeca, de horeca bezoek je alleen via de 
ingang aan de zijde van de tribune.  
Als scheidsrechter kun je het hok achter de hoge duikplank gebruiken om om te kleden. Als 
scheidsrechter geldt de looprichting niet! Je loopt achter de wisselbank door tussen de periodes. 
Na afloop van de wedstrijd gebruikt de scheidsrechter hetzelfde hok als voorafgaand aan de 
wedstrijd. 
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Publiek 
Er is momenteel geen publiek toegestaan.  
 
Bij jeugdteams t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding en mogen, als 
daar ruimte voor is in het zwembad in overleg met de corona coördinator plaats nemen op de 
tribune. De voorste bank moet vrijgehouden worden om de 1,5 m afstand tot de scheidsrechter te 
kunnen waarborgen.   
 
Horeca 
De horeca is uitsluitend bereikbaar via de ingang aan de tribune zijde. 
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