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In het onderliggende protocol zijn de regels weergegeven voor de zwemles, 
recreatiefzwemmen en waterpolo trainingen. Elke zwemmer, trainer en/of 
toezichthouder dient het protocol na te leven. 
 
1) Algemeen: 

 Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 
symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishuiden koorts en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar 
buiten. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. 
Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 
worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze 
persoon nog besmettelijk was. 

 Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de 
afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

 Blijf thuis als je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met 
iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld. 

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan, zoals 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts. 

 Houd minimaal 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering van kinderen en jongeren tot 17). 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 Vermijd het aanraken van je gezicht. 
 Schud geen handen. 
 Zingen en schreeuwen is niet toegestaan. 
 Volg instructies op van de toezichthouder te herkennen aan de ‘’gele hesjes’’. 

 
 
2) Voorbereidingen thuis voor vertrek naar het zwembad: 

 Ga thuis naar het toilet alvorens naar het zwembad te gaan; 
 Was je handen met water en zeep minimaal 20 seconden; 
 We zouden graag zien dat je thuis doucht voor je naar het zwembad vertrekt, 

omdat douchen in het zwembad niet mag; 
 Doe je badkleding thuis aan en wat gemakkelijke kleding hierover; 
 Neem een ruime tas mee om je kleding en schoenen in te doen; 
 Als je geen tas mee hebt om de spullen in te doen en de badkleding thuis niet aan 

hebt gedaan, dan mag je niet deelnemen aan de zwemles/zwemtraining; 
 Neem je eigen zwemmateriaal in je tas mee: 

 Zwembrilletje  
 Badmuts 

Deze zwemmaterialen kun je dan gewoon tijdens de les/training gebruiken. 
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3) Voor het zwemmen  
     Aankomst op locatie: parkeerterrein en zwembad: 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor de les/training naar het zwembad; 
 Als u het zwembad betreed, dan is het dragen van een mondkapje verplicht tot de 

zwemzaal. 
 Vul bij binnenkomst de presentielijst in met uw gegevens. 
 Per kind mag er 1 ouder mee naar binnen om te helpen bij het omkleden en deze 

dient daarna meteen het zwembad weer te verlaten via de aangegeven routing; 
 Ouders kunnen tijdens de les niet in het bad blijven, omdat wij de 1,5 meter 

afstand niet kunnen garanderen. Het balkon en het Aquarium zijn gesloten; 
 Houd minimaal 1,5 meter afstand, ook in alle ruimten van het zwembad. Hiervoor 

zijn lijnen op de vloer aangebracht; 
 Volg de instructies op van de toezichthouders, te herkennen aan de ‘’gele hesjes'’; 
 Volg de looproute zoals aangegeven door de stickers; 
 Reinig je handen in de hal bij de receptie van het zwembad; 
 De looproute is eénrichting, dus let goed op; 
 Uitkleden in de wisselcabines aan de dameskant; 
 Alle kleding/schoenen in een tas doen en meenemen naar de zwemzaal; 
 Eénrichtings-routing volgen naar de zwemzaal; 
 Baanindeling wordt gecommuniceerd door de trainer/toezichthouder; 
 De douches mogen niet gebruikt worden; 
 Kledingtassen worden op 1,5 meter afstand van elkaar neergelegd op banken 

langs de ramen of de banken langs het ondiepe bad; 
 
 
4) Tijdens de les/training: 

 Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar – ook van de lesgever/trainer; 
 Er wordt gezwommen met maximaal 5 personen per baan (behalve bij kinderen 

onder de 12 jaar); 
 Je zwemt heen in de ene baan en terug in de andere baan (behalve bij kinderen 

onder de 12 jaar); 
 Laat de snelste zwemmer voorop; 
 Er mag niet ingehaald worden; 
 Bij uitleg van een trainer/lesgever staan in het ondiepe gedeelte met 1,5 meter 

afstand van elkaar; 
 Alleen in uiterste noodgevallen is gebruik van het toilet toegestaan. 

Er is maar 1 toiletlocatie (het invalide toilet) beschikbaar voor 1 zwemmer per 
keer in de hal; 

 Bij vragen stel ze aan de trainer of toezichthouder en volg hun instructie op; 
 Na het einde van de les/training volg je de instructie van de trainer voor het 

verlaten van je baan, zodat er altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden; 
 De groep die het zwembad verlaat, gebruikt hiervoor de deur onder de glijbaan, 

zodat de nieuwe groep rustig via de ingang bij de douche naar binnen kan. 
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5) Na de les/training: 
Na de les/training  heb je maximaal 15 minuten om je af te drogen, aan te kleden en ‘’de 
Sporthoeve’’ via de uitgang van de horeca gelegenheid te verlaten. 
 

 Houd 1,5 meter afstand tussen elkaar; 
 Volg de aangegeven Eénrichtings-routing in de zwemzaal en kleedruimte; 
 Niet douchen! 
 Ouders wachten na de les op hun kinderen bij de wisselcabines aan de heren 

kant; 
 Omkleden in de wisselcabines aan de heren kant; 
 Niet föhnen! 
 Bij het verlaten van de kleedruimten kom je in een smalle gang. Let op elkaar en 

zorg dat je 1,5 meter afstand houdt; 
 Na omkleden het zwembad direct verlaten via de deur bij de horeca gelegenheid; 
 Verlaat ook direct de fietsenstalling en het parkeerterrein waarbij je altijd 1,5 

meter afstand houdt. Ook als je uit het zicht van de trainer/toezichthouder bent. 
 
6) Calamiteiten: 
 

 Bij een ongeval: waarschuw de trainer/toezichthouder; 
 Bij toepassen van EHBO zijn handschoenen en een mondkapje verplicht. Deze 

liggen in de Waterwolf kast; 
 EHBO-doos van het zwembad gebruiken; deze is te vinden in de EHBO-ruimte; 
 Bij reanimatie zie procedure reanimatie (aparte bijlage); 
 Na het toepassen van de EHBO, handen wassen of desinfectans gebruiken. 

 
 
7) Corona verantwoordelijke 
 

 Suzanne Weiland  tijdens elementair zwemmen  
 Paul Lakerveld  tijdens recreatief zwemmen 
 Suzanne Weiland/Daniel Scheide  tijdens de waterpolo training 
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Plattegrond zwembad ‘’De Sporthoeve’’: 
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8) Indeling badjes elementair zwemmen: 
 
SuperSpetters: 
 
De lestijden van SuperSpetters blijven, zoals het nu is. Het is het belangrijk dat het 
omkleden zo snel mogelijk gebeurt om opstoppingen te voorkomen. Op de heenweg trek 
je je kleding uit in de wisselcabines of de grote kleedkamer (wel 1,5 meter afstand 
bewaren). Op de terugweg kleden de meisjes/jongens zich om in de wisselcabines. 
Vaders met kinderen mogen de kinderen ook omkleden in de grote kleedkamer (wel 
op 1,5 meter afstand).  
 
Maandag: 
18.00 – 18.30 uur  badje 0  17.55 uur omkleden 
18.30 – 19.15 uur badje 1 t/m 6  18.25 uur omkleden 
 
Iedereen dient uiterlijk om 19.30 uur het zwembad verlaten te hebben! 
 
Indeling banen + neerleggen tassen: 
Op de plattegrond kan je zien op welke plek in het bad ieder groepje start. Ieder badje 
zwemt in een eigen baan.  
Op de plattegrond staat ook weergegeven op welke bank ieder groepje de zwemtassen 
neer moet leggen. 
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Zwemvaardigheid 1 t/m 3: 
 
De lestijd voor het zwemvaardigheid zwemmen blijft, zoals het nu is. Wel is het 
belangrijk dat het omkleden zo snel mogelijk gebeurd om opstoppingen te voorkomen. 
Op de heenweg trek je je kleding uit in de wisselcabines of de grote kleedkamer (wel 1,5 
meter afstand bewaren). Op de terugweg kleden de meisjes/jongens zich om in de 
wisselcabines. Jongens mogen zich ook omkleden in de grote kleedkamer. 
 
De kinderen en jongeren tot 17 jaar hoeven geen afstand meer tot elkaar te houden, dus 
kunnen gewoon met elkaar in de baan zwemmen. Wel moeten de kinderen nog afstand 
bewaren tot de lesgever. 
 
Maandag: 
19.15 – 20.00 uur  zwemvaardigheid 1 t/m 3  19.10 uur omkleden 
 
De zwemmers dienen uiterlijk om 20.15 uur het zwembad te verlaten! 
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Brevetzwemmen + volwassenen: 
 
De lestijd voor het brevet zwemmen blijft, zoals het nu is. Wel is het belangrijk dat het 
omkleden zo snel mogelijk gebeurd om opstoppingen te voorkomen. Op de heenweg 
trek je je kleding uit in de wisselcabines of de grote kleedkamer (wel 1,5 meter afstand 
bewaren). Op de terugweg kleden de meisjes/jongens zich om in de wisselcabines. 
Jongens mogen zich ook omkleden in de grote kleedkamer. 
 
De kinderen en jongeren tot 17 jaar hoeven geen afstand meer tot elkaar te houden, dus 
kunnen gewoon met elkaar in de baan zwemmen. Wel moeten de kinderen nog afstand 
bewaren tot de lesgever. 
 
Maandag: 
19.15 – 20.00 uur brevet 1 t/m 6 19.10 uur omkleden 
 
De brevetzwemmers dienen uiterlijk 20.15 uur het zwembad verlaten te hebben! 
 
Maandag: 
19.15 – 20.00 uur volwassenen  19.10 uur omkleden  
 
De volwassenen dienen uiterlijk 20.15 uur het zwembad verlaten te hebben! 
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9) Indeling recreatief: 
 
Het tijdstip voor recreatief blijft hetzelfde. Het is belangrijk om constant de 1,5 meter 
afstand te handhaven. Omkleden gebeurt nog steeds thuis, zodat de doorstroom bij de 
kleedruimtes snel verloopt. Op de terugweg maken de dames/heren gebruik van de 
wisselcabines. De heren mogen ook in de grote kleedkamer omkleden als de 1,5 meter 
afstand gewaarborgd kan worden.  
 
Als het te druk is binnen een groep, dan zal er onderling geschoven moeten worden, 
zodat er op een gepaste manier afstand kan worden gehouden. Er is een 
maximumaantal van 30 personen tijdens deze 45 minuten.  
 
Groepen Renee Tang en Frans Engelage: 
 
Maandag: 
20.00 – 20.45 uur   Groep Renee Tang  19.55 uur omkleden 
20.00 – 20.45 uur  Groep Frans Engelage 19.55 uur omkleden 
 

 
 
De groepen van Renee Tang en Frans Engelage dienen uiterlijk 21.00 uur het bad te 
verlaten! 
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Groepen Paul Lakerveld, Manon Groepenhoff en George Kremers: 
 
Het tijdstip voor recreatief blijft hetzelfde. Het is belangrijk om constant de 1,5 meter 
afstand te handhaven. Omkleden gebeurd nog steeds thuis, zodat de doorstroom bij de 
kleedruimtes snel verloopt. Op de terugweg maken de dames/heren gebruik van de 
wisselcabines. De heren mogen ook in de grote kleedkamer omkleden als de 1,5 meter 
afstand gewaarborgd kan worden.  
 
Als het te druk is binnen een groep, dan zal er onderling geschoven moeten worden, 
zodat er op een gepaste manier afstand kan worden gehouden. Er is een 
maximumaantal van 30 personen tijdens deze 45 minuten. 
 
Maandag: 
20.45 – 21.30 uur  Groep Paul Lakerveld/  20.40 uur omkleden 

Manon Groepenhoff   
 

20.45 – 21.30 uur   Groep George Kremers  20.40 uur omkleden 
 

 
 
De groepen van Paul Lakerveld/Manon Groepenhoff  en George Kremers dienen om 
uiterlijk 21.30 uur het bad te verlaten! 
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10) Waterpolo: 
 
Dinsdagavond 19.00 – 19.55 uur. 
 
 
De waterpoloërs houden zich ook aan alle bovengenoemde afspraken! 
 
Tijdens de dinsdag training worden de tassen op de banken gezet bij de duikplank. 
Hierdoor kan de 1,5 meter afstand gehouden worden met de aquarobics groep. De 
waterpologroep verlaat uiterlijk om 19.55 uur de zwemzaal via de deur onder de 
glijbaan. 
Tijdens de woensdag training kunnen de tassen gewoon in de tassenruimte naast de 
douche geplaatst worden.  
 
Teamsport is niet toegestaan voor volwassenen. Vanaf 18 jaar is de maximale 
groepsomvang 2 personen. Deze personen moeten altijd onderling de benodigde afstand 
bewaren. Deze 2 personen vormen samen een zogeheten ‘’bubbel’’ en dienen deze 
bubbel de gehele activiteit (en daarna) niet te doorbreken (dus niet mengen met andere 
‘’bubbels’’). 
 
Er mag geen instructie worden gegeven aan groepen groter dan 2 personen (met 
onderlinge afstand en ‘’bubbel’’). 
 
Er mag gebruiken worden gemaakt van materiaal. 
 
Wedstrijden en competities mogen in de huidige vorm niet doorgaan. Er mogen dus ook 
geen oefenwedstrijden gespeeld worden tijdens de training. 
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Hou je aan de regels, zodat we allemaal veilig en gezond kunnen blijven en de 
les/training voor iedereen door kan gaan. Bij het niet naleven van de regels kunnen we 
de veiligheid helaas niet garanderen en zal de zwemmer(s) aangesproken worden op 
gedrag! 
 
Wij wensen iedereen veel sportplezier! 
 
 
Het bestuur van ZV de Waterwolf 


