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Corona protocol 

Basisregels 
Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je wel of niet gevaccineerd bent. 
De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Onder de basisregels wordt 
verstaan: 

- Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. 
- Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 
- 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen, voorkom groepsvorming. 
- Schud geen handen, was vaak en goed je handen, Hoest en nies in je elleboog 
- Gebruik alleen eigen kleding en handdoeken. 

 
Wedstrijden 
Wat houdt het in? 

- Z&PC de Houtrib is huurder van het zwembad. Iedereen houdt zich ten alle tijden aan de 
corona regels zoals die voor het gehele complex gelden. 

- Alle gebruikers van het zwembad hebben zich op de hoogte gesteld van de nieuwe geldende 
regels. De verenigingen zijn (ook) verantwoordelijk voor de naleving daarvan. 

- Alle bezoekers vanaf 18 jaar worden gecontroleerd op een geldig coronatoegangsbewijs en 
een geldige ID. Controle door de Houtrib. 

- Deze controle geldt bij wedstrijden ook voor de spelers / speelsters van bezoekende ploegen. 
Controle door de Houtrib.  

- Na de QR controle gelden ‘achter de voordeur’ de normale regels van het zwembad. 
Kleedkamers, toiletten en douches zijn beschikbaar. 

- Rij-ouders van minderjarige sporters zijn functionele vrijwilligers en mogen op vertoon van 
een QR-code het zwembad in. (meldt u bij de controle als rij-ouder) 

Bij trainingen 
Wat houdt het in? 

- Voor elke training dient iedereen van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs (negatieve 
testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs te tonen.  

o De waterpoloers komen maximaal 15 minuten vóór de training binnen. De trainer 
controleert vooraf het corona toegangsbewijs. 

- Indien de training is begonnen kan men niet meer “tussentijds” binnenkomen.  
o Weet je dat je te laat bent, bel de trainer. 

In alle gevallen vragen wij jullie medewerking. Dat de regels niet leuk zijn betekent niet dat we ze 
niet zullen volgen. Indien een speler en/andere betrokkene op- of aanmerkingen heeft op het beleid 
kan hij/zij zich melden bij waterpolo@houtrib.nl . Wij zullen dan gepast antwoord geven. 

Deze corona regels gelden vanaf 13 November 2021, 18:00 uur en worden waar nodig aangepast als 
er door de centrale / regionale overheden of het zwembad andere / nieuwe maatregelen worden 
aangekondigd.  

Publiek is niet toegestaan bij wedstrijden en trainingen. De tribune is gesloten. 

 
Let op: in de koploper is een mondkapje verplicht! 
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