FAQ coronavirus en KNZB

Bondsbureau
Hoe gaat de KNZB om met de richtlijnen van het RIVM en wat heeft dit voor invloed op de
bereikbaarheid?
De KNZB volgt alle adviezen op van het RIVM. Dat betekent dat alle medewerkers vanaf 12 maart
tot en met 6 april verplicht zijn om thuis te werken. Dit mag echter niet ten koste gaan van de
bereikbaarheid en daarom kunt u ons gewoon bereiken op de bekende mailadressen en
telefoonnummers, die ook op de site zijn te vinden.
Verenigingen en competitiezaken
Wij willen als club trainingen gewoon door laten gaan. Mag dat?
Als KNZB volgen we het advies van NOC*NSF om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen,
overleggen, vergaderingen en vieringen af te gelasten.
Gaat mijn wedstrijd door, want er doen minder dan 100 mensen mee?
Nee, we hebben als KNZB alle wedstrijdactiviteiten tot en met 6 april geannuleerd. Het gaat niet
alleen om deelnemers, maar ook om de gezondheid van vrijwilligers, bezoekers en
zwembadmedewerkers. Dit geldt voor alle disciplines.
Wat heeft de afgelasting voor invloed op de competities van de KNZB? Hoe zullen deze
worden vervolgd?
De KNZB houdt nauwgezet de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en zal op basis
van deze ontwikkelingen kiezen voor een nader te bepalen scenario. Tot en met 6 april zullen in
ieder geval geen wedstrijden worden gespeeld/gezwommen.
Door het uitvallen van wedstrijden ben ik bang dat ik niet op tijd mijn twee limieten kan
halen voor de Synchro Beat. Hoe wordt hier mee omgegaan?
Zodra er meer duidelijkheid is over wanneer de activiteiten weer opgestart kunnen worden, worden
de bepalingen voor de Synchro Beat opgesteld. Bij het opstellen hiervan zullen we zo goed als
mogelijk rekening proberen te houden met uitgevallen wedstrijden.
Gaat het NJK synchroonzwemmen op 4 april door?
Het NJK synchroonzwemmen stond oorspronkelijk gepland op zaterdag 4 april. Ervan uitgaande dat
verenigingen gehoor geven aan het advies om geen verenigingsactiviteiten te organiseren, is het
voor sporters, coaches en de organisatie niet mogelijk een gedegen voorbereiding te treffen voor het
NJK. Om deze reden heeft de KNZB besloten om het geplande NJK synchroonzwemmen op zaterdag
4 april 2020 in Zwolle uit te stellen tot een later te bepalen moment.
Wat voor invloed heeft het coronavirus op de NK 5000, de Ranomi Cup en de Nationale
Arena Club Meet (NACM)?
De Side-events van de Swim Cup Den Haag en het OKT zwemmen in Eindhoven komen te vervallen.
Samen met de gemeente Den Haag wordt wel gekeken naar een nieuwe datum voor de Ranomi Cup
en de NACM. De ploegen die zich plaatsen voor de NACM worden daarover geïnformeerd. De NK
5000m komt in zijn geheel te vervallen.
Opleidingen en officials
Hoe wordt er omgegaan met officialcursussen?
Voor de officialcursussen geldt dat hetzelfde advies van toepassing is, welke de KNZB ook heeft
uitgevaardigd voor andere activiteiten.
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Tuchtzaken
Ik heb zojuist een uitspraak ontvangen voor een schorsing met ingangsdatum vanaf
vandaag, maar er zijn voorlopig geen wedstrijden. Wanneer gaat mijn schorsing in?
De schorsing gaat in op het moment dat het team waarin je staat opgegeven in de teamopgave van
de vereniging de eerste wedstrijd weer speelt.
Ik heb een lopende schorsing. Wanneer mag ik dan weer spelen?
De schorsing gaat weer verder vanaf het moment dat het teamwaarin je staat opgegeven in de
teamopgave van de vereniging de eerste wedstrijd weer speelt.
Ik wil in beroep tegen mijn uitspraak. Binnen welke termijn moet ik dat doen?
De reactietermijn blijft onveranderd. De reactietermijn is binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
uitspraak en geldt alleen voor tuchtzaken waartegen je in beroep kunt gaan.
Events
Ik had een kaartje gekocht voor Swim Cup Den Haag, krijg ik mijn geld terug?
Iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de Swim Cup in Den Haag ontvangt persoonlijk bericht
van de KNZB. Gezien de bijzondere situatie die is ontstaan, zal de KNZB aangekochte kaarten
volledig restitueren. In de komende dagen zal dit gebeuren.
Ik had een kaartje gekocht voor de OKT zwemmen in Eindhoven, krijg ik mijn geld terug?
Iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de OKT zwemmen in Eindhoven, ontvangt persoonlijk
bericht van de KNZB. Gezien de bijzondere situatie die is ontstaan, zal de KNZB aangekochte
kaarten volledig restitueren. In de komende dagen zal dit gebeuren.
Ik had een kaartje gekocht voor de World League in Dordrecht, krijg ik mijn geld terug?
Iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de World League-wedstrijd in Dordrecht ontvangt
persoonlijk bericht van de KNZB. Gezien de bijzondere situatie die is ontstaan, zal de KNZB
aangekochte kaarten volledig restitueren. In de komende dagen zal dit gebeuren.
Ik had een kaartje gekocht voor het OKT waterpolo in Rotterdam. Blijven mijn kaartjes
geldig?
Gelukkig heeft de KNZB in overleg met FINA een nieuwe datum kunnen vaststellen voor het
Olympisch Kwalificatie Toernooi in Rotterdam. De drie resterende tickets voor deelname aan de
Olympische Spelen worden nu verdeeld van 31 mei tot en met 7 juni, in Zwemcentrum Rotterdam.
Vanzelfsprekend geldt dat de tickets die waterpolofans hadden gekocht voor het OKT van eind
maart, ook toegang geven tot de wedstrijden op de nieuwe data. Je ontvangt hierover spoedig een
persoonlijk bericht. Gezien de bijzondere situatie die is ontstaan, zal de KNZB aangekochte kaarten
eventueel ook volledig restitueren.
Activiteiten KNZB
Ik organiseer als vereniging, ondernemer en/of zwembad SuperSpetters zwemlessen.
Vallen deze onder het aanbod waarvoor de KNZB adviseert om deze af te gelasten?
Wij adviseren om het volledige productaanbod dat wordt aangeboden onder de vlag van de KNZB af
te gelasten. Dit geldt dus ook voor de zwemlesmethode SuperSpetters. Wij nemen hierin het advies
over van NOC*NSF en het RIVM.
Gaat mijn zwemles wel door?
Wij adviseren om het volledige productaanbod dat wordt aangeboden onder de vlag van de KNZB af
te gelasten. Dat geldt ook voor het product SuperSpetters. Voor alle overige diploma’s en
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zwemlesmethodieken geldt: controleer de berichtgeving van je lokale zwembad en de
zwemlesaanbieder.
Is de KNZB – en daarmee de betrokken ondernemers/verenigingen, etc. - verzekerd voor
de kosten die door het coronavirus en het betreffende advies door de KNZB worden
gemaakt?
De financiële consequenties worden op dit moment in kaart gebracht.
Mijnzwemcoach en borstcrawlcursussen
Worden de lessen van de borstcrawlcursus op een ander moment ingehaald of kan ik mijn
geld terugkrijgen voor de gemiste lessen?
Hier kunnen wij nog geen antwoord op geven. Dit is afhankelijk van verschillende factoren die we zo
snel mogelijk in kaart proberen te brengen.
Wordt de clinic op een ander moment ingehaald of kan ik mijn geld terugkrijgen voor de
gemiste clinic?
Hier kunnen wij nog geen antwoord op geven. Dit is afhankelijk van verschillende factoren die we zo
snel mogelijk in kaart proberen te brengen.
Gaan de cursussen in april wel van start?
Vooralsnog gaan we hier wel vanuit, maar uiteraard blijven we de situatie op de voet volgen.
Kunnen we nog wel vrij zwemmen in het zwembad?
Dat is per zwembad verschillend, kijk hiervoor op de website van jouw zwembad.
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