
 

Corona protocol zwemmen DOS Varsseveld Versie 1.0 

30-10-2020 Pagina 1/4 

 

Corona protocol zwemmen DOS 
Varsseveld 
 

 

Versie-informatie 

Versie:  1.0 

Vastgesteld op 30 oktober 2020 

Algemeen 
Gedurende de trainingen van alle disciplines gelden de algemene coronamaatregelen van DOS 

Varsseveld. Deze zijn te vinden op de website van DOS. Instructies van trainers, toezichthouders of 

badpersoneel dienen ten alle tijden worden opgevolgd.  

Maatregelen zwemmen (maandag, woensdag, vrijdag & 

zaterdagochtend) 
1. Geen enkele zwemmer is 18+ 

1.1. Er gelden geen beperkende maatregelen. Er kan op een reguliere manier gezwommen 

worden. 

 

2. Eén zwemmer is 18+ 

2.1. Wanneer er 1 zwemmer van 18+ is hoeft alleen baan 5 ter berschikking worden gesteld. De 

zwemmer houdt contstant de kantzijde aan bij het heen en weer zwemmen.* 

2.2. De overige banen zijn ter beschikking voor de overige zwemmers onder de 18.  

 

3. Meer dan één zwemmer is 18+ (één tot een maximum van acht zwemmers) 

3.1. Wanneer er meer dan 1 zwemmer 18+ is wordt zowel baan 4 als baan 5 ter beschikking 

gesteld. De zwemmers zwemmen in twee groepen (bubbels) van 4 personen over baan 4 

heen en terug over baan 5. Je gaat dus onder de lijn door en zwemt terug over de andere 

baan. 

3.2. 1 groep van 4 zwemmers begint aan de startblokzijde op baan 4, 1 groep van 4 zwemmers 

begint op baan 5 aan de badpostzijde.** 

3.3. Tijdens het zwemmen wordt er tussen de zwemmers in de eigen groep 1,5 meter afstand 

gehouden, ook moet er 1,5 meter afstand worden gehouden tot de zwemmers uit de 

andere groep. Let dus op dat je binnen je bubbel blijft! 

3.4. Tijdens de instructies door de trainer wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden zowel in 

het water tussen de zwemmers als tot de trainer op de kant. 

3.5. Tijdens de instructies wordt er door beide groepen op elkaar gewacht totdat de trainer 

aangeeft dat beide banen kunnen starten met de opdracht. 

3.6. Inhalen binnen de eigen groep (bubbel) van zwemmers is toegestaan mits de volgende 

regels worden gevolgd:  

3.6.1.  Inhalen vindt alleen plaats van zwemmers binnen je eigen groep.  

3.6.2.  Inhalen doe je door de baan niet volledig af te maken en dus af te snijden. Let op dat je 

afstand blijft houden! De zwemmer voor je heeft niet altijd door dat je gaat inhalen.  

https://www.dosvarsseveld.nl/wp-content/uploads/2020/05/Zwemprotocol-DOS.pdf
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3.6.3.  Inhalen buiten je eigen groep (dus vermenging van de bubbels) is niet toegestaan! 

3.7. De overige banen zijn ter beschikking voor de overige zwemmers onder de 18. 

 

4. Voor alle zwemmers geldt: Kleed je zo snel mogelijk om in de kleedkamer en neem je kleding 

mee het zwembad in. Kleed je thuis alvast om zodat je op het zwembad alleen je kleding uit hoef 

te doen.  

 

5. Tijdens multidisciplinaire trainingen is er bij de ingang van het zwembad een lijst waarop je kunt 

inschrijven. Alleen 18+’ers die binnenkomen moeten zichzelf inschrijven. Is de lijst vol? Dan kun 

je niet zwemmen. Betreedt het zwembad niet verder en vertrek weer naar huis. 

 

6. De trainers houden bij welke zwemmers er aanwezig zijn tijdens de training om bij mogelijke 

besmetting adequaat te kunnen handelen. 

Aanvullende maatregelen zaterdagochtend 
1. Ouders/verzorgers die hun kinderen moeten helpen tijdens het omkleden mogen dit doen maar 

hiervoor gelden beperkende maatregelen:  

1.1. Eén ouder/verzorger helpt het kind tijdens het omkleden. 

1.2. De ouder/verzorger draagt ten alle tijden een mondkapje 

1.3. De ouder/verzorger bewaart ten alle tijden 1,5 meter afstand tot een ieder die niet tot 

hetzelfde huishouden behoort.  

1.4. Er moet redelijkerwijs kunnen worden aangenomen dat het kind hulpbehoevend is tijdens 

het omkleden.  

 

2. Het kader is opgedeeld in groepen van 5 personen en 1 hoofdtrainer.  

2.1. De hoofdtrainer stelt een planning op, waarna in de even weken groep 1 training geeft en in 

de oneven weken groep 2 training geeft.  

2.2. Trainers onderling houden 1,5 meter afstand en wijzen elkaar hierop. 
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*Ter verduidelijking:  De zwemmer houdt in alle gevallen de kantzijde aan.  

 
 

  



 

Corona protocol zwemmen DOS Varsseveld Versie 1.0 

30-10-2020 Pagina 4/4 

 

** Ter verduidelijking: De groep zwemmers op baan 4 vertrekt vanaf de startblokken richting de 

badpostzijde in baan 4 en zwemmen de terug over baan 5 vanaf de badpostzijde richting de 

startblokzijde. Voor de zwemmers op baan 5 geldt dat zij gelijktijdig met de zwemmers op baan 4 

vertrekken op baan 5 richting de startblokzijde en terugzwemmen over baan 4 richting de 

badpostzijde. 

 

 

 

 


