
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL VERANTWOORD ZWEMMEN 8.1 
Geldend vanaf 13-11-2021 
 
Algemene veiligheid en hygiëne maatregelen: 
• Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 
zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid,verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: 
dit geldt voor iedereen; 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek 
sportlocatie; 

• Schud geen handen; 

• 1,5 meter is een veilige afstand;  

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

• Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens 
in dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af over het dragen van een 
mondkapje, vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over 
het samen reizen in een auto. 

 

Voor trainers en coaches: 
• Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens 

de training of wedstrijden bij (vermoeden) van klachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 
Sport en horeca: 
• Voor het zittend nuttigen van eten en drinken in de horeca van een 

sportcomplex is een coronatoegangsbewijs nodig;  

• Voor het alleen afhalen van eten en drinken is geen coronatoegangsbewijs 
nodig;  

• De horeca is tussen 20:00 en 6:00 gesloten. 
 

Bij een besmetting: 
• Indien bij een sporter of kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er 

richtlijnen vanuit de overheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona 
die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine 
maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie verschillen. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona


 

 

 

 

PROTOCOL VERANTWOORD ZWEMMEN QR 
Geldend vanaf 13-11-2021 
 
Toegang zwembaden: 
• Iedereen vanaf 18 jaar is verplicht een coronatoegangsbewijs (negatieve 

testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs te 
hebben bij binnenkomst van een zwembad;  

• Dit geldt voor trainingen en wedstrijden; 

• Er is een uitzondering voor vrijwilligers, zij hoeven geen 
coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan trainers en officials;  

• Er is geen publiek meer welkom bij wedstrijden en trainingen. 
• Uitgezonderd is noodzakelijk publiek bij jeugdwedstrijden (ouders 

van tegenstanders die moeten rijden). Er kunnen maximaal 4 
chauffeurs naar binnen. Zij dienen wel een coronatoegangsbewijs 
te hebben.  

 

1,5 meter: 
• Er is een dringend advies om buiten het water 1,5 meter afstand te 

houden. Draag er met elkaar zorg voor dat dit zoveel mogelijk in acht 
genomen kan worden.  

 

Controle coronatoegangsbewijs (CTB): 
• Voor trainingen met deelnemers vanaf 18 jaar worden leden uit 

betreffende trainingsgroep aangezocht en bekendgemaakt voor het 
uitvoeren van de verplichte controle op het CTB bij binnenkomst van het 
zwembad (hek bij de kassa); 

• De controle begint 15 minuten voor aanvang van de training tot 
aanvangstijd training. Kom dus niet eerder of later naar het zwembad! 

• Bij jeugdtrainingen is er geen controle op toegangsbewijs ingesteld, ouders 
kunnen dus niet het zwembad betreden, anders dan na overleg met de 
trainers en instelling controle;  

• Voor thuiswedstrijden worden leden en/of ouders van leden aangezocht 
voor het uitvoeren van de verplichte controles op het 
coronatoegangsbewijs bij binnenkomst van het zwembad (hek bij kassa).   
 

 


