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Versie-informatie 

Versie:  3.0 

Vastgesteld op 31-05-2021 

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

Varsseveld. Belangrijk hierbij is de gezondheidscheck en registratieplicht. Tevens is het verplicht om 

je mondkapje op te houden tot je daadwerkelijk het water in gaat! Zorg dat je op de hoogte bent van 

deze maatregelen, deze zijn te vinden op de website van DOS. Instructies van trainers, 

toezichthouders of personeel dienen ten alle tijden worden opgevolgd.  

Aanvullende maatregelen zwemmen 
1. Voor zwemmers jonger dan 18 gelden geen beperkende maatregelen in het water. Wél dienen zij 

1,5 meter afstand te houden tot de trainer  

2. Voor zwemmers ouder dan 18 gelden de volgende maatregelen: 

2.1. Banenzwemmen gebeurd weer in 1 baan, zowel de heen als de terugweg wordt afgelegd in 

dezelfde baan. 

2.2. Tijdens het zwemmen dient de 1,5 meter zoveel mogelijk gewaarborgd te worden tenzij dit 

niet anders kan, bijvoorbeeld bij het inhalen of passeren van andere zwemmers.  

2.3. Gedurende instructies van de trainer dient 1,5 meter afstand gehouden te worden tot de 

trainer en tot andere zwemmers (ongeacht de leeftijd).  

3. Voor alle zwemmers geldt: Kleed je thuis alvast om zodat je op het zwembad alleen je kleding uit 

hoef te doen.  

4. 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. Trainers onderling houden 1,5 meter afstand en wijzen elkaar hierop. 

https://www.dosvarsseveld.nl/wp-content/uploads/2020/05/Zwemprotocol-DOS.pdf

