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Checklist Kamprechter in Corona tijd – 12/06/2021 
 

1. Acties in de dagen voor de wedstrijd   
 

1.1. Na afsluiten inschrijvingen 
Te ontvangen documenten van de wedstrijdorganisatie 
o Expliciete bevestiging van de wedstrijdorganisator van de formele toelating door 

zwembadbeheerder/lokale overheid om evenement te laten doorgaan.  
o Startlijsten zwemmers, jurylijsten, lijst medewerkers. 
o Corona draaiboek met overzicht van genomen praktische organisatie en faciliteiten zoals 

organisatie van de oproepkamer, ruimte juryvergadering,  opdeling van de bubbels in de 
sporthal,  afbakening ruimte voorzien voor de officials, organisatie van de circulatie rond 
het zwembad, lokaal of plaats voor het jurysecretariaat, organisatie van het inzwemmen + 
max aantal toegelaten zwemmers/baan voor het inzwemmen. 

Te doen 
o Controle van de expliciete bevestiging dat wedstrijd toegelaten is. 
o Jury samenstellen : minimale bezetting, cfr. draaiboek opstart wedstrijden. 
o Check maximaal toegelaten personen in de zwembadhal/sporthal (door de 

zwembadbeheerder/lokale overheid) met het ingeschreven aantal zwemmers/officials/ 
medewerkers/KO’s 
§ Aantal zwemmers: op basis van de startlijst; 
§ Aantal officials: op basis van de jurylijst; 
§ Aantal medewerkers: door de organiserende club ter beschikking gesteld; 
§ Aantal stagiairs/KO voor praktijkproef: door opleidingsverantwoordelijke over te 

maken.  
Indien discrepantie (te veel mensen in de zwemhal): organiserende club verwittigen en 
informeren dat wedstrijd niet zal starten indien probleem van aantallen niet opgelost 
is/wordt. 

o Check programma: 
§ Geschatte tijdsduur:  <dan 3 uur of < dan 4 uur (wedstrijd van het KBZB 

zomercriterium). 
§ Geen aflossingen;  
§ Check, indien aanwezigheid van  buitenlandse club: ‘kleur’ van afkomstzone.  Wie 

vanuit een onveilige zone komt wordt geweigerd (tenzij na voorzien quarantaine), 
tenzij de persoon een expliciete goedkeuring heeft ontvnagen van de bevoegde 
minister in functie van het uitoefenen van profsport, topsport, in het kader van de 
voorziene uitzondering voor quarantaine prof-/topsporters. 

 

1.2. 7 dagen voor wedstrijd 
- publicatie van jury op website organiserende club, samen met specifieke vereisten 

(teenslippers verplicht, mondmasker, geen pauze…); 
- Controle van het definitieve programma; 
- K ontvangt de naam/email  van de coronaverantwoordelijke van de organiserende club. 
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2. De dag van de wedstrijd 
2.1. Voor start inzwemmen 

De kamprechter komt tijdig toe voor de start van het inzwemmen om voldoende tijd te hebben 
alles te bespreken : contact en overleg met coronaverantwoordelijke  (deze dient dus ook tijdig 
aanwezig te zijn, indien geen coronaverantwoordelijke aanwezig gaat wedstrijd niet door): 
o Coronaverantwoordelijke dient net als redders, EHBO, trainer-afgevaardigde de 

controlelijst te tekenen.  Check coronabijscholing redders en EHBO;  
o Overlopen en check van stand van zaken en draaiboek, bv. ook de aanwezigheid van de 

handgel bij binnenkomen zwembad hal. 

Inzwemmen mag/kan pas starten indien 
o Geen anomalieën met of afwijkingen t.o.v. het draaiboek;  
o De benodigde redders/EBHO en toezichthouders voor opwarming aanwezig zijn. 

 
2.2. Inzwemmen 

Dient gecontroleerd te worden door de toezichthouders, niet door de K.  Ook het einde van de 
opwarming en de wisseling van zwemmers gebeurt onder supervisie van de inzwem-
toezichthouders.   
o Max 1uur; 
o Aantal zwemmers/baan volgens maximale capaciteit van het zwembad en de sportbubbel 
o Signaal einde opwarming:  2 minuten voor het einde van de sessie worden 3 korte 

fluitsignalen gegeven om de zwemmers en trainers te waarschuwen.  Met een lang 
fluitsignaal worden de zwemmers per baan uit het water gelaten à ook met elektronisch 
fluitje. 

 
Taken K tijdens inzwemmen 

- Vergadering met trainer-afgevaardigde (coronaverantwoordelijke aanwezig) met 
aandacht voor : 
o veiligheid zwemmers, cfr. opstartplan wedstrijden: afstand houden, mondmaskers 

dragen, gebruik van handgel bij binnen komen zwembad, dragen van slippers, ….,   
o organisatie van de wedstrijd: uitleg over de werking in oproepzones, startprocedures 

(zie specifiek over rugslag) 
o hygiëne tijdens wedstrijd: geen emmertjes, nat maken mag enkel met eigen drinkfles, 

spuwen = wangedrag  
- Juryvergadering 

o Corona proof- juryvergadering waarbij social distance houden mogelijk is;   
o Eventueel zoom-juryvergadering avond te voren, gevolgd door de dag van de wedstrijd 

check van aanwezigheden en chronotest in vivo. 
 

2.3. Wedstrijd 
- Elektronisch startsignaal:  kamprechter/starter in bezit van elektronisch fluitje. 
- Voor lange afstand: TO in bezit van bel of elektronisch fluitje, 1 KPR/baan, keerpuntborden 

ontsmet… 
- Emmertjes zijn verboden, spuwen (mond spoelen met water) mag niet, natmaken mag enkel 

met water uit eigen drinkfles. 
- Over de hoofden starten, met uitzondering:  

o Bij rugslag: iedereen het water uit vooraleer start te geven;  
- Elkeen draagt een mondmasker 
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Uitzondering: zwemmers van zodra zij zich klaar maken voor de start, bij het 
zwemmen en tot het verlaten van de aankomstzone.  In de oproepkamers dragen zij 
het mondmasker.    

- Bij gebruik van de backstroke device (BSD)plaatst de official de BSD op “O”, de zwemmer 
voorziet de stand van de startpositie van de BSD 

- I.g.v. manuele tijdopname: 
o Tijd/aankomsten worden steeds op programma genoteerd. 
o Startkaarten worden per enkele reeksen opgehaald in functie van het programma en 

volgens de appreciatie van de kamprechter en jurysecretaris, te bevestigen aan jury en 
organiserende club voor de wedstrijd start. 

- I.g.v. elektronische tijdopname: 
o Geen chrono, enkel met de peer.  
o Rol van de aankomstrechters is of zal erg belangrijk zijn bij eventuele discrepanties.   
o Er wordt een reserve tijdopnemer voorzien die de eerste en de laatste tijd mee 

opneemt.  Deze wordt op het programma genoteerd zodat deze indien nodig kan 
opgevraagd worden door het  jurysecretariaat. 

 
- Communicatie tussen jurysecretariaat en kamprechter/official gebeurt:  

o Hetzij verbaal, uiteraard en vanzelfsprekend met mondmaskers en nodige social 
distance; 

o Hetzij via walkie-talkies.  
 

- K heeft ten allen tijden het recht om zwemmers, officials, trainers… met symptomen die 
wijzen op corona (zichtbare koorts, hoesten…) te laten verwijderen uit de 
zweminfrastructuur of de wedstrijd stil te leggen bij anomalieën en inbreuken tegen corona.  
Het is echter de coronaverantwoordelijke van de organiserende club die volledig 
verantwoordelijk is en blijft voor ALLES WAT MET CORONA te maken heeft. 
 
 

3. NA de wedstrijd 
- Beide lijsten officials (opgegeven én werkelijk gefungeerd) overmaken aan vertegenwoordiger 

in VSC-  
- Eventuele opmerkingen i.v.m. corona-inbreuken worden gemeld op hetwedstrijdverslag maar 

dienen eveneens in een afzonderlijke mail verstuurd te worden naar de zwemfed (Pascale 
Verbauwen).  

 

 


