
Protocol Erica Terpstra Bad Nijmegen 

Algemene richtlijnen m.b.t. veiligheid en hygiëne 

Blijf thuis indien: 

● Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen 

klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 

● Je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

● Je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

coronavirus is vastgesteld. 

 

Overige richtlijnen: 

● Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

● Mocht je na een wedstrijd besmet blijken, dan dien je dit door te geven aan: 

waterpolocommissaris@hydrofiel.nl 

● Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

● Raak je gezicht niet aan tenzij het contact noodzakelijk is. 

● Schud geen handen, geef geen high five of andere vormen van fysieke begroeting. 

 

Regels Erica Terpstra Bad te Nijmegen 

Voordat je naar het Erica Terpstra Bad komt: 

● Kom niet als je symptomen hebt, zie hiervoor de Algemene richtlijnen m.b.t. veiligheid en 

hygiëne. 

● Trek van tevoren je zwemkleding aan onder je normale kleding. 

● Kom niet eerder dan de afgesproken verzameltijd naar de accommodatie. 

● Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.  

● Bij binnenkomst desinfecteer je je handen registreer je je met een QR code. 

● Iedereen volgt de aangegeven looproutes (zie plattegrond). 

● Je zet je tas op de aangegeven plek neer. 

● Loop altijd met de klok mee om het zwembad heen. Let altijd op de 1,5 meter afstand! 

● Na de wedstrijd kun je omkleden in de kleedruimtes.  

 

Looproute spelers 

Let op: Het thuisteam mag 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Voor het 

gastteam geldt 10 minuten van tevoren. De badruimte mag pas betreden worden wanneer de 

badruimte door de teams van de voorgaande wedstrijd is verlaten. 

1. Je komt binnen via de draaideur aan de voorkant van het gebouw. Je registreert je bij 

binnenkomst via een QR code. 

2. A: Het thuisteam gaat meteen naar rechts naar de vergaderzaal, om daar te kunnen 

voorspreken en inzwaaien, zij nemen hun spullen hier mee naartoe. Bij het betreden van de 



badruimte worden de spullen meegenomen en neergezet op de betonnen banken rechts van 

het zwembad. 

B: Het gastteam loopt door naar de badruimte en vanuit daar met de klok mee. Zij zetten 

hun spullen neer op de betonnen banken links van de jurytafel.  

3. De teams gaan naar hun eigen kant van het zwembad. Hier staan bankjes, per bank mogen 2 

spelers (of 2 leden van de technische staf) plaatsnemen. Wanneer de banken vol zitten moet 

de rest plaatsnemen op de betonnen banken rondom het bad.  

4. Bij de wissel van helft lopen de teams met de klok mee rondom het zwembad. 

5. Na de wedstrijd is er geen mogelijkheid om te douchen. Het thuisteam kan zich omkleden in 

kleedkamers 1, 2 en 3. Het gastteam kan zich omkleden in kleedkamers 4, 5 en 6. Per 

kleedkamer mogen maar 6 personen. Bij het ophalen van je spullen na de wedstrijd, moet je 

weer met de klok mee om het zwembad lopen. 

6. Je verlaat de kleedkamer aan de andere kant dan waar je naar binnen ging. Vervolgens loop 

je de gang uit en verlaat je door de rechterdeur het gebouw.  

 

Looproutes thuisteam: 

Rood: Binnenkomst en naar de 

vergaderruimte 

Groen: De staf gaat zitten en 

het team te water 

Blauw: Het verlaten van het 

bad (hierbij moeten ze ook 

nog langs hun spullen) 

 

 

 

Looproutes gastteam: 

Rood: Binnenkomst, betreden 

van de badruimte en het 

neerleggen van de spullen 

Groen: Het team gaat te water 

en de staf loopt naar hun plek 

Blauw: Het verlaten van het bad 

(hierbij moeten ze ook nog langs 

hun spullen) 

 

  



Scheidsrechters 

1. Scheidsrechters komen binnen via de hoofdingang en registreren zich door middel van een 

QR-code. De scheidsrechters kunnen zich melden bij de corona coördinator. 

2. Scheidsrechters kunnen zich omkleden in een kleedhokje. Zij moeten hun spullen meenemen 

naar betonnen banken bij de jurytafel. 

3. Scheidsrechters lopen achter de wisselbanken langs tussen de periodes. 

• Voor scheidsrechters geldt de looprichting niet! 

• Scheidsrechters kunnen iets te drinken krijgen bij de jurytafel. 

 

Let op: Momenteel mag er geen publiek zijn bij 

wedstrijden, maar als de maatregelen het toelaten 

gelden de volgende regels: 

Looproute toeschouwers 

Let op: Alleen leden van de thuisvereniging mogen bij wedstrijden komen kijken. Er is een maximum 

van 20 personen. VOL = VOL 

2. Toeschouwers komen binnen via de hoofdingang. Zij registreren zich bij binnenkomst via een 

QR code. 

3. Zij lopen naar de tribune en schuiven helemaal door naar de linker- of rechterzijkant. Op de 

banken is aangegeven waar je wel en niet mag zitten met stickers. Op de voorste rij mogen 

geen toeschouwers zitten, dit is om 1,5 meter afstand met de scheids te kunnen hebben. 

4. Toeschouwers gebruik maken van de horeca en kunnen naar het toilet in de binnenkomsthal. 

Dit zijn de enige uitzonderingen waarvoor zij tegen de looprichting in mogen lopen. De 

Horeca is niet altijd open. 

5. Toeschouwers kunnen het zwembad verlaten via de kleedhokjes. Bij het lopen door de 

badruimte en de douches moeten zij dit doen op blote voeten, op slippers of met 

schoenhoesjes. 

 

Looproutes toeschouwers: 

Rood: Binnenkomst en naar 

tribune 

Blauw: Het verlaten van het bad 

 

 

 

 


