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1 Inleiding
Corona is al geruime tijd een verschijnsel waar rekening mee gehouden moet worden. Om het
zwembad te kunnen openen, moeten wij bepaalde regels afspreken zodat de kans op een corona
besmetting tijdens het verblijf op ons zwembad zo gering mogelijk is. Daarom is naleving van
onderstaande regels voor iedereen noodzakelijk.

2 Algemene regels
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

blijf thuis als dit volgens de richtlijnen van het RIVM zou moeten !
Zwemmen is alleen mogelijk op bepaalde tijden, houd hiervoor de site of de Facebook pagina
in de gaten
Het terras is open maar er is slechts beperkte catering op het zwembad.
Het gebruik van douches is afhankelijk van de versoepelingen. Laatste status hiervan wordt
op het zwembad verduidelijkt.
Het toegangshek staat open maar alleen de mensen die gereserveerd hebben krijgen
toegang. Er is geen mogelijkheid om het zwembad te bezoeken tijdens openingstijden zonder
voorafgaande reservering en betaling.
Als men het zwembad wil bezoeken, anders dan voor het zwemmen zoals in het protocol
geregeld, dan dient men vooraf telefonisch (0313-651725) contact op te nemen
Houd vanaf binnenkomst de 1,5m onderlinge afstand aan !
Volg de aangegeven route
Volg de aanwijzingen van het personeel op, niet voldoen hieraan kan leiden tot verwijdering
van het zwembad zonder restitutie van het entreegeld.
Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen of zingen, dient men zoveel mogelijk te
vermijden
Indien je na een zwembad bezoek positief getest bent op het dragen van het coronavirus,
volg dan de GGD-instructies om het zwembad en anderen te waarschuwen.
Het huishoudelijk reglement is en blijft van toepassing
De corona verantwoordelijke is de dienstdoende badmeester

3 Specifieke regels

3.1 Banenzwemmers
• Voor banenzwemmen moet vooraf aangemeld worden via de website. Het betalingsbewijs
dient bij de kassa gescand te worden
• Zwemgasten dienen de aangegeven routes aan te houden (zie bijlage 1 Route recreatieve- en
banenzwemmers)
• Zorg er bij voorkeur voor dat je de zwemkleding al onder je kleding hebt aangetrokken.
Kleedruimtes mogen gebruikt worden, hou hierbij wel de 1,5m afstandsregel aan. Neem een
tas mee voor de handdoek en kledingopslag
• Als het hek open staat dan kan men binnenkomen, wel 1,5m onderlinge afstand aanhouden !
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Let op de posters die overal aanwezig zijn en ter verduidelijking dienen. Volg die regels ook
op.
Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. Toiletbezoek in het zwembad dient tot een
minimum beperkt te worden
Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op
Tijdens het banenzwemmen dient men de afstandsregel in acht te nemen
Na het banenzwemmen kan men aankleden in een kleedhokje en/of de gemeenschappelijke
kleedruimte. Voor beschikbare plekken zie bijlage 3. Er mag op het omliggende terrein
gerecreëerd worden indien de behoefte daartoe bestaat.
Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum
Was je handen, als je dat nodig acht, bij de wasbakken
Vermijd fysiek contact met andere personen op het zwembad

3.2 Recreatief zwemmen
• Recreatief zwemmen is toegestaan, voor recreanten van 18 jaar en ouder blijft wel de 1,5m
afstandsregel van toepassing. Kinderen tot en met 17 jaar houden 1,5m afstand tot
volwassenen, ook in het water.
• Voor recreatief zwemmen moet vooraf aangemeld worden via de website. Het
betalingsbewijs dient bij de kassa gescand te worden
• Zwemgasten dienen de aangegeven routes aan te houden (zie bijlage 1 Route recreatieve- en
banenzwemmers)
• Zwemrecreanten dienen op het terrein en in het water de afstandsregel in acht te nemen
indien boven de 17 jaar. Jeugdigen tot en met 17 jaar dienen altijd de afstandsregel in acht te
nemen ten opzichte van volwassenen, onderling is er geen afstandsregel.
• Zorg er bij voorkeur voor dat je de zwemkleding al onder je kleding hebt aangetrokken.
Kleedruimtes mogen gebruikt worden, hou hierbij wel de 1,5m afstandsregel aan. Neem een
tas mee voor de handdoek en kledingopslag
• Na het recreatief zwemmen kan men aankleden in een kleedhokje en/of de
gemeenschappelijke kleedruimte. Voor beschikbare plekken zie bijlage 3. Er mag op het
omliggende terrein gerecreëerd worden.
• Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum
• Was je handen, als je dat nodig acht, bij de wasbakken
• Vermijd fysiek contact met andere personen op het zwembad
3.3 Zwemlessen
• Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht
• De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en
begeleiders
• Wanneer er een ouder/verzorger nodig is om een kind te kunnen laten zwemmen,
bijvoorbeeld kinderen uit een kwetsbare groep of met een medische historie zoals kinderen
die medicatie gebruiken of een risico kunnen vormen in het zwembad (denk aan epilepsie) is
een begeleider/mantelzorger toegestaan
• Kinderen worden bij voorkeur in badkleding met daaroverheen een badjas of makkelijk
zittende kleding naar het zwembad gebracht. Omkleden na aankomst bij voorkeur op het
grasveld
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Indien na de zwemles van de kleedhokjes gebruik gemaakt wordt dient de 1,5m
afstandsregel aangehouden te worden. Dit i.v.m. mogelijke (banen)zwemmers
Men wordt dringend verzocht het zwemles-kind slechts met 1 ouder te vergezellen en
overige kinderen thuis te laten
Tijdens de zwemles wacht de meegekomen ouder buiten de looproute en houdt de 1,5m
afstandsregel aan

3.4 Groepsactiviteiten
• Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan indien dit voor de aard van de
activiteit vereist is.
• Direct na de activiteit dienen de geldende afstandsregels weer in acht genomen te worden.
3.5 Medewerkers/vrijwilligers
• Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan
• Betreed het terrein via de personeelsingang
• Houd 1,5 meter afstand tot andere personen aan
• maak op geen enkel moment fysiek contact, anders dan in een dreigende situatie
• blijf thuis als dit volgens de richtlijnen van het RIVM zou moeten.
• Reinig de (werk-)benodigdheden met een schoonmaakmiddel voor aanvang van de
werkzaamheden. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen;
• In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker
binnen de 1,5 meter van een ander komt

3.5 Leveranciers
• Bezoek alleen op afspraak
• Houd 1,5 meter afstand
• Spreek een locatie af waar spullen geplaatst worden
• Maak, waar zinvol, per leverancier specifieke afspraken
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4 Bronnenoverzicht
-

-

RIVM; Water en COVID-19; Zwemwater. Zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/water
Protocol Verantwoord Zwemmen, versie 6.0 d.d. 26 juni 2021. Te downloaden via :
https://water-vrij.nl/organisaties/?ref=zbb
“Veel gestelde vragen” rondom het Protocol verantwoord zwemmen, te raadplegen via :
https://water-vrij.nl/veelgestelde-vragen/
Volledige Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd, versie 9, 08-10-2020. Te downloaden via :
https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Volledige-Richtlijn-Veilig-Zwemmen-incoronatijd-V9-20201008.pdf
Watervrij; 5 tips voor zwembaden om snel weer operationeel te zijn, d.d. 11 maart 2021. Te
downloaden via : https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/2021-03-11-Vijf-tipsvoor-heropening-zwembaden.pdf
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Bijlage 1 Route recreatieve- en banenzwemmers

Recreatieve- en banenzwemmers route
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Via de site https://zwembadcoldenhove.nl/reserveren.php kunnen zwemmers een reservering
maken om in een bepaald tijdvak banen te komen zwemmen. Dit kan met een in de webwinkel
gekocht kaartje, met een -10 badenkaart of met een abonnement.
Tijdens het zwembadbezoek volgen de zwemmers de met groene pijlen gemarkeerde route (zie
foto).
Ongeveer 5 minuten voor de gereserveerde tijd wordt men bij het zwembad verwacht. Men gaat dan
naar binnen en scant bij de kassa het toegangsbewijs (kaartje/10-badenkaart/abonnement). De
kassamedewerker zal hier toezicht op houden. Vervolgens kleedt men zich om en gaat met 1,5m
onderlinge afstand richting het zwembassin en zet onderweg de tas met kleding neer, in ieder geval
uit de looproute.
Is men klaar met zwemmen dan kan indien gewenst op het omliggende terrein gerecreëerd worden.
Voor het eventuele omkleden kunnen de kleedruimtes gebruikt worden. De beschikbare kleedhokjes
zijn in bijlage 3 aangegeven, is de deur open dan is het hokje vrij. Zijn alle hokjes bezet dan wacht
men op het gras tot er een hokje vrij komt. In de grote kleedruimte is ook nog ruimte voor resp. 3
dames of heren, men dient daar in één van de drie hoeken om te kleden om de juiste afstand aan te
houden. Ook dit is in de bijlage en ter plaatse met posters aangegeven.
Is men omgekleed voor vertrek dan dient men het zwembad te verlaten door langs de kassa te gaan
en via de grote poort het terrein te verlaten. De zij-ingang kan eventueel ook gebruikt worden.
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Bijlage 2 Banen indeling voor banenzwemmers

Zwembad Coldenhove

Corona Protocol

9

Zwembad Coldenhove

Corona Protocol

10
Bijlage 3 Beschikbare omkleedplekken
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Bijlage 4 Maten kleedruimtes
Hoogtemaat deuren; Dames

Hoogtemaat scheidingswandjes
Dames
en

en

Heren

Heren

Maatvoering gang kleedruimtes
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Bijlage 5 Toegangspoorten terrein
Hoofd Ingang

en

Zij Ingang

Chemicaliën Poort
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