
Bijzondere coronarichtlijnen voor de officials  

LEES DEZE RICHTLIJNEN AANDACHTIG VOORDAT JE NAAR DE WEDSTRIJD 
KOMT...  

1. De jury werd samengesteld met een minimale bezetting. Indien je om welke reden ook niet 
kan fungeren, ben je zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een vervanger. De 
organiserende club en de kamprechter moeten van elke vervanging op de hoogte worden 
gebracht. Als je dit niet doet en er is iemand tekort, zal de wedstrijd niet kunnen doorgaan!  

2. Indien je niet hernomen bent op de lijst ‘jurysamenstelling’ heeft het geen zin om naar het 
zwembad te komen. Je zal niet tot de wedstrijd worden toegelaten.  

3. Aan de inkom meld je je aan en je neemt je officialboekje mee naar het jurylokaal. Je toont 
het boekje aan de kamprechter op de bladzijde waarop hij moet ondertekenen. Na het 
ondertekenen behoud je je boekje.  

4. Er is geen mogelijkheid om je ter plaatse om te kleden. Kom naar de wedstrijd in je witte 
kledij en gepast schoeisel (witte schoenen of teenslippers verplicht).  

5. Doe geen overbodige verplaatsingen in het zwembad. Na je aankomst ga je naar het 
jurylokaal, na de juryvergadering neem je je plaats in aan het zwembad in functie van de 
toegewezen taak.  

6. Zorg dat je op tijd bent. De juryvergadering zal stipt 45 minuten vóór aanvang van de 
wedstrijd beginnen. Op de juryvergadering zullen nogmaals de specifieke coronarichtlijnen 
worden toegelicht.  

7. Voor de wedstrijd werden een coronaverantwoordelijke en meerdere coronastewards 
aangeduid. Volg strikt hun aanwijzingen op, ze zorgen voor de veiligheid van iedereen!  

8. Tijdens het volledige verblijf in de zwembadinfrastructuur (inkom, zwemhal, jurylokaal, bij 
alle verplaatsingen...) is het verplicht een neus-mondmasker te dragen. Een chirurgisch 
masker is prima. Kies je voor een stoffen neus-mondmasker, zorg dat het niet te ‘flashy’ is. 
Een discreet logo of tekening worden getolereerd. Faceshields zijn niet toegelaten.  

9. Er is geen pauze voorzien. Doe zeker nog een sanitaire stop voordat de wedstrijd begint.  
10. Op diverse plaatsen in het zwembad zal handgel ter beschikking zijn. Het gebruik hiervan is 

verplicht.  
11. Probeer indien mogelijk de sociale afstand van 1,5 meter aan te houden, zelfs met neus-

mondmasker.  
12. Indien je zwemmers, officials, trainers... ziet met symptomen die kunnen wijzen op corona 

(zichtbare koorts, hoesten, voortdurend kuchen..) rapporteer je dit onmiddellijk aan de 
kamprechter. 

13. Je houding tegenover de zwemmers:  

o ✓  In de zwemhal moeten de zwemmers geen neus-mondmasker dragen. Op alle 
ander plaatsen in de zwembadinfrastructuur wel. Indien ze dit niet doen, mag je hen 
hierop wijzen.  

o ✓  Houd steeds voldoende afstand. Je zorgt er uiteraard voor dat je ten allen tijde 
een juiste evaluatie kan uitvoeren van start, keerpunt, stijl, aankomst... in functie van 
de taak die je werd toegewezen.  

o ✓  De zwemmers mogen zich niet nat maken vóór hun wedstrijd. Er staan geen 
emmertjes en het is ook niet de bedoeling dat ze dit doen met water uit het 
zwembad zelf.  

o ✓  Er wordt bij het inzwemmen niet geoefend op starts, keerpunten of sprintjes.  

o ✓  Er wordt gestart boven de hoofden, met uitzondering bij rugslag (zwemmers uit 
het water na elke reeks) en tussen de wedstrijden (zwemmers uit het water na het 
einde van een wedstrijd).  



o ✓  Sommige zwemmers hebben de slechte gewoonte om in voorbereiding 
op hun wedstrijd te spuwen op de grond. Dit is ontoelaatbaar en moet door 
de official die het opmerkt, onmiddellijk worden gesignaleerd aan de 
kamprechter.  

 

Samen zetten we ons 100% in voor een veilige 
wedstrijd!  

 
Johan De Geeter, KP 


