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Algemeen 
In verband met de door de overheid en het RIVM gestelde maatregelen om verdere 
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, staan we als vereniging voor de uitdaging hier op 
de juiste manier aan mee te werken. 
 
Vanaf donderdag 20 mei kunnen we onder een aantal voorwaarden weer terecht in 
zwembad de Lansingh, mits we ons aan deze voorwaarden houden.  
 
Bij het opstellen van dit protocol worden dan ook twee uitgangspunten aangehouden: 

1. De veiligheid en gezondheid van onze leden staat voorop 
2. We moeten voldoen aan de corona-regels 

 
Als vereniging zijn we erg blij dat we weer mogen zwemmen, wel verwachten we dat de 
leden die hier gebruik van willen maken, zich aan onze richtlijnen houden. Het succes en 
versoepelen van de regels hangt hiermee samen. 
 
Verantwoordelijkheid 
Optisport is in principe verantwoordelijk voor wat er in het zwembad gebeurt. Om ons in 
deze vreemde tijd toch toegang tot het zwembad te kunnen geven, zijn afspraken gemaakt. 
Belangrijk hierin is het corona-protocol dat gevormd is naar aanleiding van deze afspraken. 
Waar het corona-protocol vooral de grote lijnen schetst, zal tijdens de zwemavonden blijken 
dat er nog heel veel onduidelijk is, wij zijn helemaal niet gewend aan 1,5 meter afstand. De 
verantwoordelijkheid voor het invullen van deze avonden ligt bij ons, zo lang we ons aan de 
regels van Optisport houden. 
 
Aanmelden 
Leden kunnen zich straks via de website aanmelden om te komen zwemmen 
(http://www.krrb.nl/aanmelden). Als ze zich niet aangemeld hebben, kunnen ze in principe 
niet zwemmen. Mocht het in de praktijk haalbaar blijken kunnen we hier uitzonderingen op 
maken, mits er geen gezondheidsklachten zijn. Ook het kader zal zich op een soortgelijke 
manier kunnen aanmelden. Belangrijk is dat we voldoende kaderleden per zwemavond 
hebben.  
 
  



Gezondheidscheck 
Op de aanmeldpagina van onze website zal informatie te vinden zijn over de 
gezondheidscheck:  https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Gezondheidscheck-
v6.pdf 
 
Bij binnenkomst in het zwembad zullen de vragen uit bovenstaande link gesteld worden aan 
de leden, wanneer alle vragen met nee beantwoord worden, mag het betreffende lid komen 
zwemmen. 
 
Met het aanmelden geven de leden toestemming om hun gegevens te delen met de GGD in 
geval van een bron- en contactonderzoek. 
 
Looproutes 
De Lansingh heeft looproutes gemaakt in het pand. De routes naar en van het wedstrijdbad 
is voor ons het meest relevant. Leden komen op de fiets of met de auto aan bij het 
zwembad. Ze zullen buiten bij de deur wachten tot een van ons ze naar binnen begeleid. Via 
de ‘personeelsingang’ bij de parkeerplaats zullen ze het pand weer verlaten. 
 
Mondkapjesplicht 
In alle overdekte ruimten in en rond het zwembad is het dragen van een 
mondkapje verplicht voor personen ouder dan 12 jaar.  
 
Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van 
natte ruimte) geldt: 

- geen mondkapjesplicht voor zwemmers; 
- wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers; 

 
De zwemavond 
Er mogen 30 leden tegelijk aanwezig zijn in het wedstrijdbad (exclusief kader).  
Ten opzichte van de normale situatie zal onze zwemavond er anders uit komen te zien, 
vooralsnog als volgt: 
 
Voor het zwemmen:  

- Leden komen met hun zwemkleding onder hun kleding naar het zwembad, zodat ze 
zich in de zwemzaal kunnen omkleden. 

- Voor aanvang van de zwemtijd staan we buiten het zwembad bij de ingang te 
wachten (op gepaste afstand), een van de kaderleden zal de groep opvangen en het 
bad in begeleiden via de horeca. Ouders/verzorgers mogen niet mee het pand in. 

- Hier kunnen de leden zich omkleden en de spullen in hun tas stoppen. 
 
Tijdens het zwemmen: 

- Leden ouder dan 17 jaar houden ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar. In het 
water en op de kant. 

 
Na het zwemmen: 

- We kunnen geen gebruik maken van de douches of de toiletten 



- Na het zwemmen kan gebruik gemaakt worden van de groepskleedkamers, houdt 
hier wel 1,5 meter afstand. 

- Via de kleedkamers en de gang verlaten we het zwembad via de zij-ingang die 
uitkomt op de parkeerplaats 

- Tussen alle groepen zit een tijdsgat waarin schoongemaakt wordt. 
 
Zwemtijden:   Leeftijd: 

1. 18:00 – 18:40  <12 jaar 
2. 18:40 – 19:20  < 12 jaar 
3. 19:20 – 20:00  12 – 17 jaar 
4. 20:00 – 20:40  12 – 17 jaar 
5. 20:40 – 21:20  > 18 jaar 
6. 21:20 – 22:00  > 18 jaar 

 


