
 

 

Classification: Restricted (V2) 

COVID-19 en trainen 

Versiebeheer 

Versie Toelichting mutaties Wie 

0.1 Initiële opzet Bestuur de Gouwe 

0.2 Aanpassingen n.a.v. bezichtiging zwembad Bestuur de Gouwe 
 

1.0 Goedgekeurde versie door gemeente Bestuur de Gouwe 

1.1 Aanpassingen n.a.v. KNZB-richtlijnen bal 
gebruik en aanpassen ruimte leeftijd t/m 18 

Bestuur de Gouwe 

 

Trainen mag weer 

Trainen mag weer, maar dan wel volgens strenge richtlijnen.  

In dit document staan de regels en richtlijnen die we als vereniging in goed overleg met zwembad en 

de gemeente toepassen, rekening houdende met de COVID-19 situatie.  

 

Hoe 

● De zwemclub en haar leden houden zich aan de door het zwembad opgestelde regels en 

richtlijnen zoals omschreven hieronder.  

● Leden kunnen inschrijven op site (google form). In dit formulier staan alle beschikbare 

blokken, met per blok 10 plekken, het maximaal aantal leden wat tegelijk mag zwemmen.  

● Het inschrijven gaat op basis van goed vertrouwen. Je kunt een plek reserveren door je naam 

in te vullen op een beschikbare tijd in een VRIJ blok.  Dus niet iemand anders verwijderen. 

Vrije blokken zijn wit, zonder naam. De paarse blokken zijn niet beschikbaar. 

● Ieder lid recht op 1 x per week, tenzij meer beschikbaarheid, dit zal na een korte periode op 

bases van de evaluatie van de bezetting kunnen worden aangepast.  

● Met het invullen van je naam, ga je ook akkoord met het naleven regels en het feit dat je zelf 

het mogelijke gezondheidsrisico neemt. 

● Lukt het inschrijven niet, probeer het dan op een nader apparaat (mobiel, tablet, PC). Lukt 

dan nog steeds niet, stuur dan een email naar info@gouwe.nl.    

 

Aanvulling per 1 juni: 

● Vanaf 1 juni is het voor de jeugd t/m 18 jaar tijdens trainingen weer mogelijk om de 1,5 

afstand meter regel los te laten.   

● Het gebruik van de waterpolo bal tijdens de training is ook weer toegestaan zolang de 1,5 

meter afstand kan worden bewaard.  Het materiaal reinigen met zwembadwater en laten 

drogen is volgens de KNZB voldoende om besmettingsgevaar te minimaliseren. 

 

Geplande Trainingstijden:  

 

● Jeugd onder de 12:   

Ma 18.00 tot 18.45 uur voor EG en Mini  en beperkt DG  iedereen onder 12.  

Vr: 17.30-18.30 uur voor Jeugd onder de 12   
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● Overige leden:  

Op open inschrijving. Nog te bepalen of we blokken willen reserveren per team. 

 

per blok 10 leden (10 banen afgezet in het zwembad) 

Ma  19.00-19.45 19.45-20.30    20.30–21.15 21.15-22,00     40 plekken  

Di  18.00-18.45 18.45-19.30 19.30-20.15 20.15-21.00 40 plekken 

Wo 18.00-19.00 19.00-19.45     20 plekken 

Do 17.45-18.30 18.30-19.15 19.15-20.00 20.00-20.45 20.45-21.30  50 pl 

 

Jeugd (CM, BM BJ1, BJ2) 

Zwemmen 

Senioren + eventueel dinsdag na 21.00 nog 1 blok 

 

Regels   

● Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie 

● Blijf thuis als je klachten hebt of koorts. 

● Blijf thuis als iemand in je gezin klachten of koorts heeft. 

● Ga thuis naar het toilet en was uw handen en douche thuis 

● Geen gebruik van faciliteiten in het zwembad (kleedkamer, douche, toilet etc.) 

● Altijd 1,5 meter afstand bewaren. Dit is van toepassing voor iedereen boven de 18 
 

● Gebruik de aanwezige en klaargezette stoelen voor je spullen. 
Stoelen kunnen desgewenst gedesinfecteerd worden m.b.t. aanwezige sprays. 

● Banen zwemmen is in de BREEDTE van het wedstrijdbad !! 

● 10 banen, 1 lid per baan, ook als je familie bent.  Met uitzondering van de jeugd t/m 18 jaar.  
Voor de jeugd t/m 18 jaar kunnen de afstandsregels los worden gelaten en kan er andere 
indelingen en/of meer zwemmers per baan worden toegestaan. 

● Trek thuis de badkleding aan – in het wedstrijdbad staat voor elke baan een aangewezen 
stoel voor tas en kleding - daar dient u de ‘overkleding’ uit te trekken.   
 

● Bij entree schoenen uit, slipper aan. 
 

● Ouders niet aanwezig in het bad (tenzij ze mee zwemmen) 
 

● Er is 1 looprichting, duidelijk aangegeven in het zwembad. 
 

● Laatste lichting per dag is verantwoordelijk voor netjes achter laten en vloer sproeien met 
door zwembad klaargezette gieters. 
 

● De nooduitgang bij het voorbespreking hok aan einde tribune is de uitgang 
 

● Altijd toezichthouders/leider in het zwembad, aangesteld door bestuur om regels te 
bewaken. Deze persoon heeft leiding en bewaakt uitvoer regels. Kan mensen wegsturen die 
zich niet aan de regels houden. 
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● Regels toepassen zoals hierboven en in zwembad (diverse plaatsen met pictogrammen e.d. ) 

aangegeven 

 

● Chloorgehalte is op maximaal gezet, (ongeveer dubbele hoeveelheid van wat normaal 

gebruikelijk is. 

 

• 1 x per week inschrijven, tenzij anders medegedeeld.  

 

• De opkomst en toepassing regels zal na 1 week geëvalueerd worden en kan leiden tot 

aanpassing van regels en indeling.   

 

• Vanaf heden is het gebruik van de bal ook weer toegestaan.  


