Rooster Corona-toezicht
Vanwege de Corona-perikelen moeten we speciale maatregelen nemen. Zie ook de aantekening over de
regels bij waterpolowedstrijden. Daarom zal ook bij ons steeds in de zwemzaal een speciale coördinator
aanwezig moeten zijn.
Zijn/haar taak is het om ploegen en scheidsrechters welkom te heten, hen zo nodig naar hun plaats te
wijzen, toezicht te houden op de handhaving van de Corona-regels, enz.
Daartoe zullen we per zwemzaal (50m-bad resp. torenbad) steeds voor de periode van 2 uur een
"zaalcoördinator" aanwijzen. Dat doen we via de aanwijzing van een persoon. Die persoon is namens
zijn/haar team verantwoordelijk voor die functie. Hij/zij kan dan ook een andere verantwoordelijke persoon
uit dat team (bij jeugdgroepen een ouder vanuit dat team) aanwijzen.
Voor de eerste maand ziet dat rooster er als volgt uit:
3 oktober

50m-bad

18:15-20:15
20:15-22:00

Heren 4
Jeugd E1

Pim van Baarsen
Agnes Willems

Torenbad

18:15-20:15
20:15-22:00
14:00-16:00
16:00-19:00
13:30-15:30
15:30-17:30
17:30-19:30

Heren 5
Heren 11
Heren 8
Heren 7
Heren 10
Heren 6
Heren 11

Peter Haverlag
Jerry Rietveld
Ron Koopmans
Ruben Vas Visser
Fabian Beimin
Alex Veltman
Jasper vd Bosch

19:30-21:30
15:00-16:30
13:30-15:30
15:30-17:30
17:30-19:30
19:30-21:30
13:30-15:30
15:30-17:30

Dames 3
Heren 10
Heren 9
Heren 2
Heren 8
Heren 4
Heren 7
Heren 3

Fredericke Draaijer
Pieter Klaasse
Peter van Dam
Kevin Bal
Stijn Rooijakkers
Rick van Eijsden
Brian Beentjes
Jaap Lucas

17:30-19:30
16:30-18:30
14:00-16:00

Heren 6
Heren 7
Heren 9

Justin Brons
Mitchell Speksnijder
Steffen de Vries

4 oktober

50m-bad

10 oktober

50m-bad

18 oktober
24 oktober

50m-bad
50m-bad

31 oktober

50m-bad

1 november

Torenbad
50m-bad

Zorg s.v.p. dat zeer op tijd in het zwembad aanwezig bent. Zorg voor aangepast schoeisel.
De KNZB heeft verklaard dat de aanwezigheid van een coördinator absoluut VERPLICHT is. Indien er geen coördinator is dan
gaan de wedstrijden niet door!
Wij hebben inmiddels 3 ‘gele hesjes’ aangeschaft. Deze liggen in de eerste berging in 50m-bad.

Deze dient uiteraard doorgegeven te worden aan je opvolgende coördinator. En de laatste bergt dit vestje weer op.
Helaas hebben we ons aan bepaalde regels te houden. Zoals bekend hebben we een speciaal protocol moeten opstellen.
Zie de bijlage en lees die even goed door. Dan zie je dat ploegen hun kleding op vastgestelde plekken in de zwemzaal
moeten neerleggen. Zoek ook voor de scheidsrechters een mooie plek uit. Wijs betrokkenen eventueel de weg. Neem de
plattegrond(en) uit genoemd protocol mee, dat maakt het makkelijker voor je.
Speerpunten in deze taak:

Ontvangst van scheidsrechters.

Toezicht op handhaving Corona-regels
Met de centrale horeca is afgesproken dat scheidsrechters (en eventuele partner) na afloop eventueel nog een drankje en
een broodje en/of tosti kunnen verkrijgen. Zij moeten zich dan even melden bij de bar van de horeca beneden. Je kan de
scheidsrechters daarop wijzen resp. uitnodigen.

