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Protocol corona-bewust zwemmen bij De Duinkikkers in Soest. 
 
Ledenversie 
 
Vanaf 18 mei kunnen de Duinkikkers weer de eerste trainingen opstarten in Sportboulevard De Engh. 
Zoals reeds eerder aangekondigd zullen we ons verplicht aan een aantal spelregels moeten gaan houden. 
Wanneer je je niet aan de regels houdt breng je niet alleen je medezwemmers, maar ook de vereniging en Optisport in de 
problemen.  
Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt. Sporters zullen aangesproken worden op ongewenst 
gedrag en bij herhaling zal men vriendelijk doch dringend verzocht worden de training te verlaten. 
 
Wij vragen iedereen dit protocol goed door te lezen en zich daarna te gedragen. Voor de jonge jeugd vragen wij de ouders / 
verzorgers om het hun kinderen uit te leggen. Natuurlijk zijn er trainers en begeleider(s) aanwezig om iedereen te helpen. 
 
We starten in het begin met een beperkt aantal personen tegelijk (inclusief 2-3 trainers + 1 coronaverantwoordelijke) in de 
zwemzaal van het wedstrijdbad. Hierdoor kan niet altijd iedereen zwemmen. Er is een slimme indeling gemaakt, zoveel 
mogelijk rekening houdend met leeftijdscategorieën, niveaus en teamverbanden, waardoor iedereen de gelegenheid krijgt 
om lekker te zwemmen. 
 
Met deze brief krijgen de leden, ouders en verzorgers algemene informatie hoe we ons juist kunnen gedragen om corona-
bewust te sporten. Dit is tot stand gekomen op basis van de Algemene richtlijnen van het RIVM, het branche-brede Protocol 
Verantwoord zwemmen en het Protocol verantwoord zwemmen Optisport Sportboulevard de Engh. 
 
Daarnaast hebben wij als zwemvereniging: 

• Een corona-coördinator aangesteld die het eerste aanspreekpunt is binnen de vereniging voor alle corona gerelateerde 
zaken (= bestuurslid Robert de Brauwer, Tel. 06-53.818.067, Mail: bestuur@duinkikkers.nl) 

• Aangepaste trainingen ontwikkeld (geen landtraining, geen gebruik van clubmaterialen (zwemmen), banenrouting) 

• Trainingsroosters opgesteld in tijdsvakken met een teams- en/of persoons- en leeftijdsindeling 

• Een dagplanning gemaakt met trainers en corona-verantwoordelijken 

• Bestuursleden, commissieleden, trainers en corona-dag-verantwoordelijken geïnformeerd en geïnstrueerd  

• Alle leden (en ouders/verzorgers) vooraf geïnformeerd zodat de sporters goed voorbereid aan hun training kunnen 
deelnemen 

• Evaluatiemomenten afgesproken om ervaringen uit te wisselen en verbeterpunten te bespreken 
 
De Duinkikkers hebben ervoor gekozen om voor het zwemmen niet direct van de volledig toegestane capaciteit gebruik te 
maken. Hierdoor kan iedereen op een veilige en verantwoorde wijze kennis maken met de nieuwe situatie. 
Met Optisport zal minimaal wekelijks gecommuniceerd worden om ervaringen uit te wisselen en wederzijdse verbeterpunten 
te bespreken. 
 
Hierna: 
- Algemene Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen 
- Looproute door het gebouw + plattegrond 
- Spelregels voor zwemmers en waterpoloërs 
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Algemene Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen  

(op basis van Richtlijnen RIVM) 
 
BLIJF THUIS: 

- Als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts; 

- Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Wanneer iedereen 24 

uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 

- Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het 

laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste 

contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 

- Als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is 

vastgesteld; 

- Als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is 

vastgesteld; 

 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts; 

 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen 

onder elkaar tot en met 12 jaar); 

 
PERSOONLIJKE HYGIËNE: 

- Hoest en nies in binnenkant van je elleboog en/of gebruik papieren zakdoekjes; 

- Was je handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van oppervlakken 

waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na 

hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus; 

- Vermijd het aanraken van je gezicht; 

- Schud geen handen, omhels elkaar niet ! 

 

 
 



Looproute door het gebouw 
 
Optisport heeft de afgelopen dagen hard gewerkt om aan alle richtlijnen van diverse instanties te voldoen. 
Zo is er een eenrichtings-looproute aangegeven voor binnenkomende en uitgaande sporters, zijn douches en toiletten buiten 
gebruik gesteld en staan er op diverse plaatsen handdesinfectiemiddelen. 
 
 
 

 
  
 
 
  



            START  

Entree: rechts aanhouden.  
In de sluis staan 2 tafels waar je je handen kan desinfecteren 

Routing hal: Rechts aanhouden 
In de centrale hal neem je de rechter 

gang richting garderobe 

Garderobe:  
De eerste gang van de garderobe is 
voor inkomende sporters.  
Loop door richting de zwemzaal. 



  

De lockers…  
zijn afgesloten. 

De toiletten…  
zijn afgesloten. 

De douches…  
zijn afgesloten. 

In de zwemzaal…  
  
 Houd rechts aan en loop om het zwembad heen,  
                achter de startblokken langs,  

 naar de banken voor de ramen. 
 

 Hier kan je je omkleden…  
 (want je had je zwemkleding thuis al aan gedaan) 

En dan nu…  LEKKER ZWEMMEN !!! 
 

 



Na de training 
  

Na de training lopen de sporters met 
hun kleding naar de Kleedruimte 
(Dames of Heren) of de Garderobe.  
De douches worden niet gebruikt.  

Alleen voor héééle hoge nood, 
kan je naar deze WC. 
Maar dan wel na gebruik… 
- zelf het toilet reinigen  
- en je handen wassen !!! 

Nu wel SNEL omkleden: 
 

In de Kleedruimte 
Hier zijn vakken van 

1,5m gemaakt 
 

Of in de Garderobe 
De cabines zijn  
om en om open 

 
De 2e gang is voor de 

uitgaande sporters. 

En dan SNEL naar huis:  
Via de zijdeur in de garderobe van gang wisselen. Loop via de sporthalgang terug naar de centrale hal. 
In de hal weer rechts aan houden, langs het kunstwerk, via de rechter kant van de sluis weer naar buiten. 



Spelregels voor zwemmers en waterpoloërs 
 

  Vooraf thuis:  Persoonlijke hygiëne 
1. Ga voorafgaand aan de zwemtraining thuis naar het toilet; 
2. Douche thuis voor het zwemmen en was ook je handen; 
3. Trek thuis je badkleding aan onder je clubkleding.  
4. Vul je bidon al thuis met water of sportdrank en zorg dat deze herkenbaar is. 
5. Neem eventueel je eigen trainingsmaterialen mee (bv. bidon, snorkel) 
 

    Naar het zwembad: 
1. Kom alleen op vooraf besproken tijden; 
2. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden; 
3. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto. 
4. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie; 
5. Ouders of verzorgers mogen hun kind tot aan de deur brengen. 
6. Voor een kind dat hulp nodig heeft bij het aankleden mag 1 ouder direct na de training zich 5 minuten 

begeven naar de kleedruimte.  
Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit vooraf kenbaar gemaakt te hebben bij de TC-zwemmen of  
TC-waterpolo. 

7. Ouders of verzorgers mogen gedurende de training niet in het gebouw verblijven. 
 

    In het zwembad: 
1. Volg bij aankomst de aanwijzingen van het personeel van Optisport, de corona verantwoordelijke van de 

Duinkikkers en de trainers op.  
2. Gebruik de handdesinfectiemiddelen bij de ingang. 
3. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor volwassenen en jeugd ouder 

dan 12 jaar; 
4. Volg daarna de aparte eenrichtings-looproute, aangegeven door pijlen en strepen op de vloer 
5. Bij de lichtblauwe banken in het zwembad hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in 

een meegenomen sporttas te doen, inclusief schoenen.  
6. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum; 
7. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie; 
8. De lockers, toiletten en douches zijn afgesloten 
       (voor hele hoge nood is er 1 toilet beschikbaar in het gebouw, die je na gebruik zelf moet schoonmaken)) 

 

       Tijdens de training: 
1. Luister goed naar de trainer(s) en de corona-verantwoordelijke. 
2. Er kan geen gebruik gemaakt worden van trainingsmateriaal van de club (uitgezonderd poloballen en doelen). 
3. Blijf niet aan de kant hangen, tenzij de trainer dat zegt. 
4. Houd ook in het water 1,5 meter afstand van elkaar (> 12 jaar). 
5. Haal elkaar niet in. 
6. Als je moe bent, hijg dan niet in de richting van iemand anders. 
 

   Direct na de training: 
1. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes; 
2. Verlaat zo spoedig mogelijk na het zwemmen de accommodatie via de routing naar de aangewezen uitgang. 
 

  Weer thuis: 
1. Douche thuis na het zwemmen; 


