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Corona protocol 
Binnentraining 

 

Datum   27-05-2020 

 

Voorbereiding 
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij thuis: 

-Naar de WC is geweest 

-Heeft gedoucht 

-Zwemkleding en makkelijk uittrekbare overkleding heeft aangedaan 

-Een tweede handdoek in de tas heeft gedaan 

-Op tijd vertrekt zodat hij op tijd in het zwembad aanwezig kan zijn 

Voor het zwemmen 
1. Maximaal 10 minuten voordat de les begint mag de kandidaat (met maximaal 1 

volwassene) bij het sportcafé naar binnen. 

2. Begin met het desinfecteren van je handen (ook de volwassene die mee komt). 

3. Trek schoenen en overkleding uit en stop deze in je tas. 

4. De instructeur geeft aan de ouders aan hoe laat zij richting de zwemzaal mogen 

komen om de kandidaten om te gaan kleden. 

5. De instructeur neemt de kandidaten mee. 

6. Ouders verlaten het pand via het sportcafé, of nemen als het echt niet anders kan 

plaats in het sportcafé. 

Tijdens het zwemmen 
Er is gekozen voor vaste zwemroutes. 

Zwemroute 1: Baan 1 heen, tussen baan 2 & 3 terug 

Zwemroute 2: Baan 4 heen, tussen baan 5 & 6 terug 

-Reddings- en hulpmiddelen worden niet gebruikt 

-Er worden geen grepen geoefend 

-Er wordt enkel in badkleding gezwommen 

-Kandidaten blijven zoveel mogelijk op het water 

-Instructeur blijft zoveel mogelijk op de kant 

Mochten kandidaten toch het water uit komen, dan maken zij waar mogelijk geen 

gebruik van het trapje. 

Als kandidaten toch naar de WC moeten loopt de coronaverantwoordelijke mee en wacht 

bij de douches. De coronaverantwoordelijke maakt het desbetreffende toilet daarna 

schoon. 

Na het zwemmen 
1. De ouders komen de kandidaten op de afgesproken tijd ophalen in het zwembad 

2. Er wordt niet gedoucht 

3. Ga naar de kleedkamer of wisselcabines 

4. Ga na het afdrogen en omkleden direct naar buiten via de hoofdingang aan de 

Aldizijde 
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Inrichting kleedlokalen 
Per groot kleedlokaal is er ruimte voor 6 kandidaten, bij elke kandidate mag één 

volwassene helpen. 

Heren/jongens: Kleedlokaal 1 & 2 

Dames/meiden: Kleedlokaal 3 & 4 

Er zijn 14 wisselcabines beschikbaar, 7 links voor de heren en 7 rechts voor de dames. 

Looproute zwembad 
Via de ingang van het sportcafé (1) aan de achterzijde van het gebouw binnen. Nadat de 

kandidaten de overkleding hebben uitgetrokken en in hun tas hebben gestopt lopen ze 

via de gang en de instructeursruimte de zwemzaal (2) binnen. Na de les verlaten de 

kandidaten de zwemzaal via de weg die ze gewend zijn. Zonder te douchen kiezen ze één 

van de 4 grote kleedlokalen (3) of een van de 14 wisselcabines (4) om zich af te drogen 

en om te kleden. Je verlaat het pand via de uitgang (hoofdingang aan de Aldizijde). (5) 

 
 


