
 
In dit document worden de richtlijnen als gegeven door de overheid en adviesorganen vertaald naar 

een protocol voor het gebruik van binnenzwembaden. Dit protocol moet zorgen dat de leden op een 

veilige en verantwoorde manier kunnen sporten. 
 

1. Algemeen  
2. Procedure aankomst, training en vertrek  
3. Tijdens de training  
4. Overig 
 

 



1. Algemeen  
Locatie: Wilgenring 
Doel: het aanbieden van trainingen 
Capaciteit: Hierin wordt een splitsing gemaakt tussen jeugdleden tot 18 jaar en ouder 

 
Binnenkomen is toegestaan op de daarvoor vastgestelde tijdstippen. Hiervan afwijken is niet 

mogelijk. Dit is telkens maximaal 5 minuten voor de training tot het startpunt van de training. Later 

aansluiten is niet mogelijk. 

 

 
2. Procedure aankomst, training en vertrek 

 
Bij aankomst wordt anderhalve meter afstand gehouden, wegens beperkte ruimte voor stalling 

fietsen moeten de fietsen wel bij elkaar worden geplaatst. Hier is het van belang dat op elkaar 

gewacht wordt. 
 
De leden moeten op tijd aanwezig zijn. Later aansluiten is niet mogelijk 
 
Aanmelding via de groeps-app en bij de coördinator. 
 
Iedereen gaat naar binnen volgens de aangegeven route. 
 
Iedereen desinfecteert zijn handen bij binnenkomst. 
 
Bij aankomst heeft iedereen zwemkleding al aan onder normale kleding. 
 
Uitkleden kan in de zwemzaal. De kleding wordt opgeborgen in een tas. 
 
Warming-up uitsluitend aan de kant van de duikplank. LET OP, ook dan 1.5m afstand houden 
 
Zwemmen doe je in de aan jou toegewezen baan / zwemgedeelte. 
 
Je gaat alleen het water in als daar het signaal voor wordt gegeven. Dit geldt ook voor het water uit. 
 
Douchen is niet mogelijk 
 
Toiletgebruik is niet mogelijk (enkel in nood). 
 
Omkleden kan na de training in de aangegeven wisselcabine en in de groepskleedkamer (max 6p) 

 
Na de training kleed je je zo snel mogelijk om in +/- 5 minuten en verlaat je het zwembad 
volgens de daarvoor aangegeven route. 
 
Bij vertrek desinfecteer je je handen. 
 
Ga direct naar huis. 
 



3. Tijdens de training  
Je zwemt in het gedeelte van het zwembad waar je bent ingedeeld. 

 
Je wacht met het water betreden op signaal coach/aanvoerder en je zorgt dat je voorganger 
voldoende ver weg is, op de kant houd je 1.5m afstand. 
 
Na de training volg je de looproute en houd je 1.5m afstand. 
 

4. Overig  
Je komt alleen of wordt afgezet door één ouder. 
 
Ouders zijn niet welkom in het zwembad. SVH zorgt voor voldoende toezicht. 
 
Voor regelement omtrent klacht zie Corona-regels SVH 1.2 op de site. 


