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Verantwoord zwemmen bij Zwembad Onder Ons 

Het protocol verantwoord zwemmen bij Zwembad Onder Ons is opgesteld conform het 

noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en het badpersoneel in 

Nederland. Wij stellen alles in het werk om veilig en verantwoord het zwemmen weer mogelijk 

te maken in het openlucht zwembad te De Krim. We houden hierbij de richtlijnen van de 

daartoe aangewezen overheidsinstanties in acht om te zorgen, met het COVID-19 virus in 

omloop, dat zwemmen binnen de voor ons allen gestelde verantwoordingsnormen valt.  

Om te zorgen dat we aan alle voorwaarden voldoen, zodat we veilig open kunnen, zullen er de 

nodige maatregelen worden doorgevoerd. Vanaf 3 mei openen we de deuren voor de 

zwemmers. Ook bieden we zwemlessen, schoolzwemmen en georganiseerde activiteiten aan. 

Dit conform het protocol Verantwoord Zwemmen (ten tijde van opening: versie 3.0 / 11-03-

2021). Voor de actuele stand van zaken wordt verwezen naar dit landelijke protocol 

https://water-vrij.nl/organisaties/. 

Dit document, wordt bij wijzigingen in het landelijke protocol doorlopend aangepast. De nu 

geldende versie van het landelijke protocol is: 

Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie-5.0-05-06-2021. 

 Aan het eind van dit document staan de wijzigingen t.o.v. de vorige versie 

 

Vanaf de opening zal alles beperkt zijn door de 1,5 meter samenleving en de aangescherpte 

hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Om een veilige (werk)omgeving voor alle medewerkers, 

vrijwilligers en zwemmers te creëren zijn onderstaande maatregelen doorgevoerd:   

• De stichting zorgt ervoor dat men op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen 

omtrent het COVID-19 virus, daarnaast is een ‘coronaverantwoordelijke’ aangesteld die 

ook op de hoogte is van de geldende regels/kaders en zorgt dat deze worden nageleefd. 

• Naleven van 1,5 meter maatregel.  

• Het huishoudelijk reglement blijft van toepassing, echter hier zijn aanvullende hygiëne 

maatregelen aan toegevoegd conform de RIVM richtlijnen, zie Bijlage 1. 

• Er zijn aangepaste instructies (conform het protocol verantwoord zwemmen) voor het 

badpersoneel, vrijwilligers en zwemmers opgesteld, zie Bijlages 2 t/m 3.  

• Instructies en aanvullende hygiëne maatregelen hangen zichtbaar op de locatie, 

daarnaast wordt er actief gecommuniceerd via de website, FB, Whatsapp en 

persoonlijke benadering om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. 

• Extra (persoonlijke) hygiëne en schoonmaakmiddelen worden aangeschaft.  

• Voor een optimale desinfectie van het badwater tegen coronavirussen wordt de Richtlijn 

‘Veilig zwemmen in coronatijd’ gehanteerd. 

• Voor EHBO reanimatie van volwassenen wordt het advies van de Nederlandse 

Reanimatie Raad (NRR), zoals beschreven in ‘Advies voor tijdelijke aanpassingen 

https://water-vrij.nl/organisaties/
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reanimatie richtlijnen in verband met de COVID-19 pandemie’, gehanteerd. De basale 

reanimatie bij kinderen is onveranderd, dit geldt voor kinderen TOT de puberteit. 

 

In onderstaande hoofdstukken worden de genomen maatregel beschreven 

• Fasen van openstelling per doelgroep en richtlijnen tijdens gebruik 

• Aanmelden 

• Advies voor tijdelijke aanpassingen reanimatie richtlijnen in verband met de COVID-19 

pandemie’ voor volwassenen Fasen van openstelling per doelgroep en richtlijnen tijdens 

gebruik  

• Routing op het terrein 

De zwembadbranche werkt gefaseerd naar de reguliere situatie toe. De branche hanteert hierin 

verschillende fasen:  

Fase 1: beperkte opening onder strikte regels (situatie bij opening) 

Fase 1a: de vorige situatie 

Fase 1b: de huidige situatie 

Fase 2: reguliere opening  

 

Binnen fase 1 wordt er aan zwembaden de mogelijkheid geboden om onder strikte en 

verantwoorde voorwaarden open te gaan om mensen op een veilige manier te laten sporten en 

bewegen en aan hun gezondheid te laten werken. Te allen tijde is het kunnen bewaren van de 

1,5 meter afstand tussen personen de stelregel.  

Binnen de badinrichtingen vinden verschillende activiteiten plaats voor verschillende 

doelgroepen. Het tempo waarbinnen deze activiteiten door de verschillende doelgroepen weer 

kunnen worden hervat verschillen. Het is aan de beheerder om binnen de grenzen van 

vigerende richtlijnen en voorschriften te bepalen welke activiteiten in welke mate kunnen 

worden uitgevoerd.  

Op basis van besluiten van de Rijksoverheid in het kader van de coronacrisis zal de 

zwembranche bepalen of gestelde maatregelen kunnen worden versoepeld of 

moeten worden verzwaard. De zwembranche streeft hierbij om gezamenlijk op te 

trekken.  

 Fase 1 (3.0) Fase 1a (4.2) 

VORIGE 

SITUATIE 

Fase 1b 

(5.0) 

HUIDIGE 

SITUATIE 

Fase 2 

(reguliere 

opening) 

Ouder en kind 

zwemmen 

1,5m afstand 

tussen koppels 

1,5m afstand 

tussen koppels 

1,5m 

afstand 
regulier 
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tussen 

koppels 

Zwemlessen en 

schoolzwemmen 

(t/m 12 jaar) 

1,5m afstand 

tussen 

instructeurs en 

kinderen 

1,5m afstand 

tussen 

instructeurs en 

kinderen 

1,5m 

afstand 

tussen 

instructeurs 

en kinderen 

regulier 

Zwemlessen 

ouder dan 13 jaar 

1,5m afstand 

tussen 

instructeurs en 

kinderen 

1,5m afstand 

tussen 

instructeurs en 

kinderen  

1,5m 

afstand 

tussen 

instructeurs 

en kinderen  

regulier 

Georganiseerde 

groepsactiviteiten 

Toegestaan tot 

en met 12 jaar 

Toegestaan 

alle leeftijden, 

18 jaar en 

ouder 1.5 m 

afstand van 

iedereen 

Toegestaan 

alle 

leeftijden, 

18 jaar en 

ouder 1.5 m 

afstand van 

iedereen 

regulier 

Banenzwemmen 
1,5m afstand 

alle leeftijden 

1,5 m afstand 

18 jaar en 

ouder, t/m 17 

onderling geen 

afstand 

houden  

1,5 m 

afstand 18 

jaar en 

ouder, t/m 

17 

onderling 

geen 

afstand 

houden  

regulier 

Recreatief 

zwemmen 

Niet 

toegestaan 

18 jaar of 

ouder, 1,5 m 

afstand van 

iedereen. 

T/m 17 jaar 

onderling geen 

afstand 

houden 

18 jaar of 

ouder, 1,5 

m afstand 

van 

iedereen. 

T/m 17 jaar 

onderling 

geen 

afstand 

houden 

Regulier 
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Gebruik duikplank 

en glijbaan en 

spelmateriaal 

Niet 

toegestaan 

Toegestaan Toegestaan 

Regulier 

Douches Gesloten Gesloten Geopend  

Ligweide Gesloten Geopend Geopend  
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Zwembad Onder Ons De Krim stelt alles in het werk om veilig en verantwoord het zwemmen 

weer mogelijk te maken. Binnen het zwembad vinden verschillende activiteiten plaats voor 

verschillende doelgroepen. Hier willen we gefaseerd naar toe te werken, echter dit is afhankelijk 

van de besluiten van de Rijksoverheid in het kader van de coronacrisis en de bereidwilligheid 

van de zwemmers of gestelde maatregelen kunnen worden versoepeld of moeten worden 

verzwaard. 

 

 

Aanmelden:  

1. Fietsen en auto’s moeten in de daarvoor aangewezen plekken worden geplaatst. 

2. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar aangegeven, zie 

Bijlage 5 voor een plattegrond van de routing;  

3. Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig 

mogelijk te verlaten; 

4. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing is dusdanig 

bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen;  

5. Bezoekers melden zich bij de kassa ter controle abonnement of kaartverkoop. Er is 

absoluut geen fysiek contact.  

6. Het zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er niet meer mensen dan 

toegestaan aanwezig zijn. Dit doen we door te tellen met een in en uit teller waarbij het 

verschil niet meer mag zijn dan het aantal toe te laten personen. 

7. Er vindt een gezondheidscheck plaats op basis van een vragenlijst. Indien men niet 

voldoet aan deze check, heeft men geen toegang 

Aanpassingen in versie 5.0 t.o.v. versie 4.2: 

• Douches geopend 

• Reserveren niet meer nodig 

Aanpassingen in versie 4.2 t.o.v. versie 3.0: 

• Fase 1a (4.2) toegevoegd 

• Gezondheidscheck toegevoegd 

• Ligweide geopend 
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Advies voor tijdelijke aanpassingen reanimatie richtlijnen in verband met de 

COVID-19 pandemie’ voor volwassenen 
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Routing op het terrein 
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