
1 
14-5-2020  

Plan van aanpak heropening zwembaden 
voor huurders 
 

 

 

 

VERSIE 1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De zwembaden De Parrel, het Helperzwembad en Kardinge worden vanaf 18 mei weer opengesteld 

voor publiek.  

Voordat we tot opening over kunnen gaan, is het verplicht drie dagen achter elkaar de juiste waardes 

van het zwemwater te kunnen constateren. 

Zonder tegenbericht, voldoet de waterkwaliteit en kan er vanaf 18 mei gezwommen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer: aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor 

het volgen van de gestelde richtlijnen.  
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1. De spelregels volgens het protocol verantwoord zwemmen 
We hebben de belangrijkste regels en afspraken op een rij gezet. 

 

• Veiligheid en hygiëne voor iedereen: 
 

- Blijf thuis bij (ook milde) klachten; 

- Thuisblijven als iemand in jouw huishouden koorts heeft of heeft gehad; 

- Houd 1,5 meter afstand; 

- Hoesten en niezen in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

- Ga voordat je vertrekt, zoveel mogelijk thuis naar het toilet; 

- Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding; 

- Was voorafgaand aan je bezoek goed je handen met zeep of desinfectans; 

- Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen; 

 

• Voor ieder bad geldt: 
 

- Hygiëne- en huisregels hangen bij de ingang en op andere belangrijke plaatsen; 

- We stellen zoveel mogelijk 1 richting looproutes en proberen 1,5 meter afstand te 

waarborgen; 

- We sluiten niet-noodzakelijke ruimtes zoveel mogelijk af; 

- Als de 1,5 meter afstand niet te waarborgen is, gebruiken we beschermingsmiddelen 

zoals mondkapjes, handschoenen en veiligheidsbrillen; 

- We beperken de vrije toegang van toiletten, kleedkamers en andere niet essentiële 

ruimten; 

- EHBO middelen, AED’s en BHV-materiaal moet te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn. 

 

• Voor medewerkers/vrijwilligers: 
 

- Houd ook 1,5 meter afstand van je collega’s en schud geen handen; 

- Was je handen volgens instructie (min. 20 seconden) na binnenkomst, na toiletbezoek, 

na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat; 

- Deel je materialen niet met anderen en desinfecteer ze voordat je begint; 

- Gebruik mondkapje, handschoenen of bril om jezelf te beschermen als je geen 1,5 meter 

afstand kunt houden; 

- Maak geen fysiek contact, behalve als het noodzakelijk is; 

- Maak zo min mogelijk gebruik van speelmaterialen; 
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• Voor alle zwemmers: 
 

- Bezoekers mogen alleen komen op hun verenigingsuren; 

- Bezoekers komen niet eerder dan vijf minuten voor de afgesproken tijd naar de 

accommodatie, anders wordt hen verzocht buiten te wachten; 

- Verzoek mensen mogelijk van te voren thuis naar het toilet te gaan; 

- Zwemmers trekken thuis hun badkleding aan en nemen een grote tas mee om hun 

overkleding in te stoppen. Overkleding wordt aan de badrand uitgetrokken; 

- Bezoekers nemen slippers mee die in de zwemzaal gedragen kunnen worden; 

- Schoenen worden voor het betreden van de zwemzaal uitgetrokken (overschoentjes 

voor ouders die kinderen voor zwemles komen brengen); 

- Een ieder desinfecteert zijn/haar handen bij binnenkomst; 

- Bezoekers dienen de aangegeven looproutes te volgen; 

- Beperk het aanraken van deuren, hekken, bankjes etc. 

- Bezoekers moeten voor en na het zwemmen, thuis douchen; 

- Het nuttigen van eten en drinken in de accommodatie is niet toegestaan; 

- Bezoekers nemen hun afval mee en gooien dit thuis weg; 

- Na het zwemmen dienen bezoekers de accommodatie zo snel mogelijk te verlaten via de 

aangegeven uitgang; 

- Ook zwemmers houden minstens 1,5 meter afstand van elkaar (vanaf 13 jaar) en mogen 

niet inhalen; 

 

• Specifiek voor de zwemlessen: 
 

- Ook deze groep bezoekers komt alleen op de voor hun aangegeven lestijden; 

- Per kind is één ouder/verzorger toegestaan, zowel bij brengen als ophalen; 

- Kinderen hebben van te voren thuis hun badkleding aangetrokken; 

- Ouders mogen met hun kinderen mee de zwemzaal in om ze te helpen omkleden, ook 

hier gaat bovenkleding en schoenen in de grote tas die zij zelf meebrengen; 

- Schoenen van de kinderen worden zoveel mogelijk voor het betreden van de zwemzaal 

uitgetrokken. Ouders mogen hoesjes over hun schoenen dragen; 

- Ouders vertrekken na het afleveren van hun kinderen naar de tribunes; 

- Vijf minuten voor het einde van de les mogen de ouders naar beneden komen en hun 

kinderen meenemen naar de aangewezen kleedruimte; 

- Lesgevers geven les vanaf de kant van het bad en houden 1,5 meter afstand;  

 

• Specifiek voor de groepslessen: 
 

- Er worden alleen activiteiten/oefeningen gedaan waarbij de 1,5 meter afstand is te 

waarborgen; 

- Lesgevers geven les vanaf de kant van het bad en houden 1,5 meter afstand; 

- Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van lesmaterialen. 
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• Specifiek voor huurders: 
 

- Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door Sport050 vastgesteld en dat 

deze nageleefd worden; 

- Stel een corona-verantwoordelijke aan en maak dat die persoon bij iedereen bekend is 

en op de hoogte is van de geldende regels; 

- Geef trainers en instructeurs instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en 

veilige manier sport- of lesaanbod kunnen uitvoeren;  

- Communiceer de geldende regels met je trainers, zwemmers en ouders via je eigen 

communicatiemiddelen en controleer op locatie; 

- Geef trainers of instructeurs de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op 

ongewenst gedrag of bij overtreding van de regels; 

- Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne en schoonmaak middelen voor je 

medewerkers/vrijwilligers; 

- Help zwemmers zoveel mogelijk bij het naleven van de regels; 

- Huurders kunnen alleen gebruik maken van het zwembad wanneer zij toestemming 

hebben gekregen van Sport050. Toestemming wordt verkregen door een goedgekeurd 

plan van aanpak. Dit kan via verhuur@sport050.nl; 

- Huurders zijn niet verplicht zich te houden aan het door Sport050 gestelde maximale 

aantal zwemmers per bad, mits zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, Richtlijn 

veilig zwemmen in Coronatijd, Veiligheidsregio Groningen, Protocol Verantwoord 

Zwemmen én hun plan van aanpak is goedgekeurd door Sport050. 

 

2. Activiteiten en openingstijden 

 
Wat faciliteert Sport050 wel Wat faciliteert Sport050 niet 

Verenigingen *Recreatief zwemmen 

Banenzwemmen *Volwassenen en jongvolwassenen zwemles 

Doelgroepen  *Privé zwemlessen 

*Zwemlessen rood/groen en B + C *Wit en blauw van het A diploma 

 B-Swim 

*Zwemverenigingen mogen hiervan afwijken. 

 

We hanteren de reguliere openingstijden en het activiteitenrooster zoveel mogelijk. 

 

Uitzonderingen: 

Hemelvaart (donderdag 21 mei):  gesloten. 

Pinksterweekend (31 mei / 1 juni):  gesloten.  

 

Balies en kassa’s blijven vooralsnog gesloten.  

Dit geldt ook voor de zelfbedieningskassa in De Parrel. 
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3. BHV en EHBO 
 

Vanaf 23 maart zijn de richtlijnen voor burgerhulpverlening aangepast om verspreiding van het 

Coronavirus tegen te gaan. Het virus wordt namelijk overgebracht via de luchtwegen.  

 

Daarom wordt het volgende geadviseerd: 

- Geef wel mond-op-mond beademing bij kinderen, zij vallen buiten de risico doelgroep; 

- Geef geen mond-op-mond beademing bij volwassenen; 

- Geef wel borst compressies; 

- Gebruik een AED; 

- Bij het controleren van de ademhaling raakt u het hoofd niet aan en kijkt u alleen. Dus 

niet luisteren en voelen!  

Als iemand corona heeft of als er sterke verdenking is: 

- Geef geen mond-op-mond beademing. 
- Geef geen borst compressies. 
- Sluit alleen de AED aan. 

 
Ga niet naar een reanimatie als: 

•Je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is. 

•Je behoort tot een hoog-risicogroep. 

 

Als je een EHBO-handeling moet uitvoeren en je dichterbij dan 1,5 meter van iemand komt, gebruik 

dan handschoenen, mondkapje en eventueel een veiligheidsbril. 

 

4. Watermeten 
 

Het is nog niet duidelijk of het zwembadwater een rol speelt in de verspreiding van virusdeeltjes, het 

vermoeden bestaat dat dit wel zo is.  

Om er zeker van te zijn dat de desinfectiekracht van het zwembadwater zo optimaal mogelijk is, 

hebben we de waardes verhoogd.  

 

De waardes die we vanaf nu gaat hanteren, wijken af van de ‘normale’ waardes. 

De ingestelde nieuwe waardes zijn: 

Vrij chloor:  1,00 ppm  (was 0,80 ppm) 

pH waarde:  7,1   (was 7,2) 
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5. Communicatie 

 

 
• Verenigingen kunnen pas gebruik maken van de zwembaden, zodra zij een plan van aanpak 

hebben aangeleverd bij Sport050. Hierop zal vervolgens worden gevraagd om verduidelijking 

of wordt er akkoord gegeven.  

Aanvragen en plannen worden verstuurd naar verhuur@sport050.nl  

 

• De plannen van aanpak moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, Richtlijn veilig 

zwemmen in Coronatijd, Veiligheidsregio Groningen, Protocol Verantwoord Zwemmen en er 

rekening gehouden is met de regels genoemd in dit plan.  

 

• Voor vragen tijdens openingstijden, verwijzen we jullie naar de op dat moment werkzame 

medewerkers van Sport050;  

 

• Voor vragen buiten openingstijden kan mailcontact worden opgenomen via 

verhuur@sport050.nl; 

 

• Communiceer het met elkaar zodra een groep de zwemzaal verlaat, zodat de corona-

coördinator de nieuwe groep weer naar binnen kan sturen.  

 

 

6. De rol van de corona-verantwoordelijke van de vereniging 

 
- De corona-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de bezoeker en de contactpersoon 

voor Sport050; 

- De klant dient zijn/haar badkleding alvast thuis te hebben aangetrokken. Zo niet? Helaas, dan 

kan er niet gezwommen worden en is de corona-verantwoordelijke gerechtigd de bezoeker 

de toegang tot het bad te ontzeggen; 

- Stuurt de volgende groep bezoekers het pad pas in op het moment dat de voorgaande groep 

de zwemzaal verlaten heeft; 

- Klanten dienen schoenen voordat de zwemzaal betreden wordt, uit te trekken. Bij voorkeur 

draagt een ieder badslippers;  

- Bovenkleding wordt uitgetrokken bij de badrand. Spullen worden in een zelf- meegebrachte 

tas bewaard; 

- Wil een ouder zijn/haar kind helpen met uitkleden? Geen probleem, zij mogen mee lopen de 

zwemzaal in (hoesjes om schoenen of slippers aan!) en hun kind helpen. Daarna kan de 

ouder/verzorger naar de tribune en wacht tot de les voorbij is;  

- Vraag de ouder/verzorger of ze hun hoesjes mee willen nemen en bewaren, zodat ze deze 

een volgende keer kunnen hergebruiken.  
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7. De rol van de toezichthouder/lesgever 
 

- De toezichthouder/lesgever communiceert de geldende regels met de bezoekers; 

- De toezichthouder/lesgever ziet erop toe dat zwemmers elkaar niet inhalen (boven 13 jaar); 

- Na het zwemmen wordt de aangegeven route gevolgd naar de wissels en/of kleedruimten; 

- Tijdens de zwemlessen is er de mogelijkheid dat een ouder/verzorger op de tribune wacht; 

 

8. Schoonmaak en hygiëne   
 

Naast het reguliere schoonmaakonderhoud, zorgt Sport050 ervoor dat contactvlakken in deze 

periode extra vaak gedesinfecteerd worden.  

Huurder draagt zelf zorg voor het veilig, heel en schoon achterlaten van het bad na gebruik. 

Voor het desinfecteren van contactvlakken zijn er middelen beschikbaar. 

  

• Desinfecteren contactoppervlakten: 

- Na iedere groep (tijdvak), dienen contactoppervlakten gedesinfecteerd te worden.  

Dit kan gedaan worden met de door Sport050 beschikbaar gestelde materialen; 

- Denk bij contactoppervlakten aan deurklinken, tourniquets, de bankjes, deuren en 

handgrepen van kleedkamers en wissels, leuningen, aankleedkussens etc. het gaat om 

alle contactvlakken waar bezoekers mee in aanraking zijn geweest; 

 

• Desinfecteren zwembadmateriaal: 

- Spuit het gebruikte materiaal af met kraanwater; 

- Laat het vervolgens goed drogen; 

- Maak het schoon met een standaard reinigingsmiddel; 

- Vervolgens desinfecteren met Panox of de hygiëne spray. 
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9. Specifiek per bad  
 

9.1. Kardinge  
 

Kardinge maximaal aantal bezoekers 
 Max. aantal 

1 kleedkamer  5 

25m bad* 10 
Instructiebad* 6 

Recreatie bad* 0 
Uitzondering ondiep banen 
zwemmen instructiebad* 

3 

*Zwemverenigingen mogen hiervan afwijken. 

 

9.1.1. Routing  

 

Toelichting:  

Bezoekers komen via de draaideur (hoofdingang) naar binnen en lopen richting de balie, naar de 

corona coördinator/gastheer. Vanaf de ontvangsthal lopen klanten richting de tourniquets/mivahek, 

van het 25m bad. Vanaf daar lopen de klanten langs de muur alsmaar rechtdoor, meteen het 

25meter bad in.  

Klanten die gebruik maken van het 25meter bad, mogen zich daar uitkleden. Klanten voor het 

instructiebad, kleden zich daar uit.  

De uitgang is via de douches, naar kleedkamer 5&6, richting de tourniquets. Voor de tourniquets 

gaan de klanten links door de deuropening (witte hek) richting de uitgang. Uitgang is de miva deur 

naast de draaideur (hoofdingang).  

Kinderen en ouders lopen richting het 25m bad. Na uitkleden vertrekken ouders uit het 25m via de 

douches, door de wisselcabine ruimte, richting de tourniquets om vervolgens via de trap in de 

ontvangsthal met de trap naar de tribune te gaan. 
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9.2. Helperzwembad 
 

Helperzwembad maximaal aantal bezoekers 
 Max. aantal 

1 kleedkamer nieuwe bad heren 6 
1 kleedkamer nieuwe bad dames 6 

Wisselcabine 1 

Nieuwe bad* 8 
Oude bad* 6 

Doelgroepen* 6 
*Verenigingen mogen hiervan afwijken 

 

9.2.1. Routing  

 

Toelichting:  

Bezoekers komen binnen via de linkerkant (vanaf binnen bekeken) van de trap bij de hoofdingang 

van het Helperzwembad. Ze lopen rechtsom langs de bankjes voor het raam langs, naar de 

beautyhoek aan de rechterkant. Naast de beautyhoek bevindt zich een dubbele deur naar het oude 

bad. Alle bezoekers gaan via deze deur naar het oude bad.  

Mensen die in het oude bad zwemmen, lopen rechts om het bad heen en kleden zich daar uit.  

Mensen die in het nieuwe bad zwemmen, lopen links langs het oude bad via de deuren naar het 

nieuwe bad en kleden zich daar uit. Bij binnenkomst wordt bezoekers verteld naar welk bad ze gaan.  

De uitgang zal zijn: door de tourniquets (zowel oude als nieuwe bad), rechts om de balie heen naar 

de in/uitgang en daar via de rechterkant van de deuren en de trap weer naar buiten.  

Doelgroepen en banenzwemmers gebruiken de wissels om zich om te kleden. 

Zwemlessen maken gebruik van de vier kleedkamers bij het nieuwe bad. 

 

Na het helpen met aankleden, loopt de ouder via de trap in het oude bad omhoog naar de tribune.  

Als ze vijf minuten voor het einde van de les naar beneden mogen, lopen ze aan de andere kant de 

tribune af en komen ze weer in de hal, via de standaard in-route kunnen ze de zwemzaal weer in om 

de kind(eren) op te halen en mee te nemen naar de kleedkamers (nieuwe bad).  
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9.3. De Parrel  
 

De Parrel maximaal aantal bezoekers  
 Max. aantal 

1 kleedkamer 4 
Wisselcabine 0 

Grote bad* 10 

Kleine bad* 0 
Doelgroepen / ouder – kind* 6 

*Verenigingen mogen hiervan afwijken 

 

9.3.1. Routing  

 

Toelichting: 

Bezoekers komen via de hoofdingang naar binnen en lopen de ontvangsthal in. Daar staat de corona 

coördinator/gastheer. Deze stuurt ze door de tourniquets/mivahek heen. Vervolgens gaan ze via de 

gang van de wisselcabines richting de natte gang. Vanaf daar lopen ze door de verste douches heen. 

Aan het zwembadrand mag iedereen zich uitkleden.  Na het zwemmen gaan ze via de dichtstbijzijnde 

douches de twee kleedkamers in. Vanaf de kleedkamers lopen ze door het kantoortje (naast balie) 

naar de ontvangsthal. Via de verste nooduitgang verlaten ze het zwembad. 

Kind en ouder/verzorger lopen samen richting het bad. Na uitkleden kind(eren), gaan de ouders via 

het zwembadrand richting de trap, zodat ze op de tribune uitkomen.  
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10. Activiteitenrooster per bad  
 

Zie losse documenten in de mail. 

Zie A3 formaat papieren aan dit document vastgeniet.  

 

11. Protocol verantwoord zwemmen  
 

Zie bijlage in mail. 

 

 


