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Voorwoord
Covid-19, ook bekend als het Coronavirus houdt de samenleving al wekenland in zijn greep. De
inwoners van Nederland moeten steeds meer wennen aan de anderhalve meter samenleving. Met
het uitspreken van versoepeling van bepaalde maatregelen door premier Rutte op 6 mei j.l. is ook
een versoepeling voor de zwembaden aangekondigd. ‘Ons Statenbad’ volgt de richtlijnen van het
RIVM en gaat graag op korte termijn open voor banenzwemmen. Dit gaat echter gepaard met een
aanpassing van de huidige regels, voor u en onze gezondheid. Dit protocol is een bundeling van deze
herziene regels, waarbij we u vriendelijk willen vragen om dit tot u te nemen en zich aan deze regels
te houden. Alleen dan kunnen we het zwembad functioneel openhouden deze zomer.
Gefaseerd zal er gekeken worden wat mogelijk is in het zwembad, waarbij het banenzwemmen fase
één wordt. Wanneer het mogelijk blijkt om de openingstijden en het aantal personen in het
zwembad uit te breiden, stellen wij u hier natuurlijk van op de hoogte.
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Banenzwemmen op inschrijving
Om het zwemmen voor iedereen zo veilig mogelijk te houden zijn er enkele maatregelen
noodzakelijk waaraan eenieder zich dient te houden. Om het zwemmen in goede banen te leiden zal
er gezwommen worden in tijdsblokken van een half uur. Gedurende dit half uur zullen ten minste 11
mensen tegelijk in het zwembad kunnen, waarbij iedereen een eigen baan tot zijn/haar beschikking
heeft. Mensen uit hetzelfde huishouden kunnen samen inschrijven en worden in dezelfde baan
ingedeeld. Daarbij zal er een aangepaste looproute van kracht zijn in het zwembad, zodat zwemmers
elkaar niet op korte afstand kruisen. Het aantal van 11 banen wordt gehanteerd zodat het personeel
in staat is om de routing te controleren en de kleedhokken na gebruik te desinfecteren. Wanneer het
zwemmen met 11 banen soepel blijkt te verlopen, kan het mogelijk zijn dat dit aantal later – als dit
veilig kan – opgeschaald worden.

Hoe gaat het inschrijven?
Door het inschrijven voor een bepaald tijdsblok, kunt u zich aanmelden voor het banenzwemmen. Dit
wordt gedaan door middel van een link naar een internetsite die te vinden is op de Facebook van
SBZO, maar welke ook op www.sbzo.nl staat. De link waarmee men zich kan inschrijven is:
http://supersaas.nl/schedule/SBZO/SBZO_banenzwemmen
U dient op deze website eerst een account aan te maken om vervolgens in te kunnen schrijven. Het
inschrijven gaat dus per tijdsblok, waarbij wij u vriendelijk verzoeken om maximaal drie inschrijvingen
per week te doen. Zo hopen wij, ondanks de beschikte capaciteit, zoveel mogelijk mensen te laten
zwemmen.
Uiteraard begrijpen wij dat het inschrijven via internet niet voor iedereen mogelijk of haalbaar is.
Daarom stellen wij op doordeweekse dagen van 11:00 – 12:00 uur een moment in waarop u naar het
zwembad kunt bellen. Dan zal het bad personeel in overleg met u een plek reserveren.

Ik heb gereserveerd, maar kan niet meer. Wat nu?
Uiteraard kan het gebeuren dat u een tijdsblok heeft gereserveerd, maar er toch iets tussendoor
komt. Dit begrijpen wij en is geen probleem! We vragen u echter wel om de reservering via de
website te verwijderen. Ook is het mogelijk om dit door te geven bij de receptie, dan kan het
personeel de reservering annuleren. We moeten dit met iedereen doen, dus vragen u niet onnodig
een plek gereserveerd te houden. Wanneer u de reservering vroegtijdig annuleert, komt er weer een
plekje vrij voor een ander.
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Aangepaste openingstijden voor het bananenzwemmen
Om het banenzwemmen op inschrijving te faciliteren zullen de volgende, aangepaste, openingstijden
worden gehanteerd:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Ochtend
06:45 – 11:45
06:45 – 11:45
06:45 – 11:45
06:45 – 11:45
06:45 – 11:45
11:00 – 14:00
12:00 – 14:00

Avond
17:30 – 19:30
17:30 – 19:30
17:30 – 19:30
-

Wanneer blijkt dat er meer mensen tegelijkertijd toegelaten kunnen worden in het zwembad of er
meer momenten om banen te zwemmen worden aangeboden, kunnen bovenstaande openingstijden
verruimd worden. Bovendien zijn de genoemde openingstijden onder voorbehoud van wijzigingen
wanneer het bedachte niet haalbaar blijkt.
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Aangepaste (loop)route in het zwembad
Stappenplan nieuwe route
Waar in de normale situatie er een vrije inloop mogelijk is, zal dit gedurende de maatregelen enkel
zijn aan de hand van de inschrijving. Dit betekent dus dat er per tijdsblok slechts acht personen
binnenkomen. Om dit in goede banen te leiden wordt de looproute in het gebouw en het
bijbehorende terrein aangepast om opstoppingen of kruisingen tussen mensen te voorkomen. Hierbij
zijn de volgende stappen belangrijk:
1. Kom niet eerder dan 5 minuten voor het tijdsblok waarvoor u bent ingeschreven naar het
zwembad.
2. Bij het vrijgeven van de voordeur dient u uw handen te desinfecteren. Hiervoor is een
dispenser bevestigd aan de deur.
3. Bij binnenkomst krijgt iedere badgast een eigen baan toegewezen. Deze nummers lopen van
1 t/m 9 waarbij baan 1 en 6 dubbel wordt weggegeven.
4. Na binnenkomst loopt u direct door naar buiten waar u het veld oversteekt en bij het hek
wacht tot de badmeester/badjuffrouw het sein geeft het zwembad te mogen betreden. Dit
gebeurt pas wanneer de vorige groep het zwembad in zijn geheel heeft verlaten. U kunt
vooraf dus niet gebruikmaken van de kleedruimte. Kom daarom in badkleding naar het
zwembad! Er worden rondom het zwembad plekken vrij gemaakt om uw kleding neer te
leggen.
5. Wanneer u het zwembad in mag, kunt u naar uw eigen baan gaan. Baan nummer 1 t/m 6
bevinden zich in het diepe gedeelte van het bad, houdt bij deze nummers de aanwijzingen op
de startblokken aan. Baan 7 t/m 9 is in het ondiepe gedeelte van het zwembad (voorheen
het 3e bad).
6. Vijf minuten voor het eind van het tijdsblok krijgen de zwemmers het teken dat het bijna tijd
is en de laatste banen gezwommen kunnen worden. Wanneer u uit het zwembad komt, kunt
u via de nooduitgang onder het afdak het kleedgebouw in. Binnen kunt u zich omkleden in
het kleedhok welke overeenkomt met uw baannummer. Dit is niet verplicht u mag ook in
badjas direct vertrekken.
7. Na het banenzwemmen kunt u een eigen kleedhok kiezen. De kleedhokken zijn van buiten af
op slot gezet maar nog wel toegankelijk. Na het gebruik kunt u het kleedhok van het slot
houden, op deze manier weet het bad personeel dat deze gebruikt is.
8. Na het omkleden gaat u direct via de uitgang weer naar buiten.

Wat mag in de nieuwe situatie niet meer?
Wij zijn ons ervan bewust dat deze routing ervoor zorgt dat een aantal dingen niet meer mogelijk
zijn. Wat in deze nieuwe situatie niet is toegestaan:
-

U kunt voor én na het zwemmen niet douchen.
Voorafgaand aan het zwemmen kunt u zich niet omkleden in het kleedgebouw.
Uw badkleding kunt u niet uitwassen, niet voor het zwemmen maar ook niet na het
zwemmen.
De mogelijkheid bestaat dat er tussen u en uw zwempartner een baan zit en er niet naast
elkaar gezwommen kan worden.
De toiletten blijven gesloten. (Wanneer dit noodzakelijk is, is er op aanvraag uitzondering
mogelijk).
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Aanpassingen van de locatie
Om dit mogelijk te maken zullen er op locatie aanpassingen zijn:
-

Afscheidingen d.m.v. linten.
Er zullen vlakken op de vloer aangegeven zijn ter grootte van anderhalve meter.
Genummerde kleedhokken.
(Overkapte) wachtplaatsen worden gecreëerd.

De te lopen route zal in het zwembad worden aangegeven door middel van aanwijzende pijlen op de
vloer. Tevens staat het zwembadpersoneel voor u klaar om de route te verduidelijken. Zo wordt
ernaar gestreefd dat bezoekers niet met elkaar in aanraking komen. Hierbij vertrouwen we erop dat
u als bezoeker zelf afstand bewaakt ten opzichte van de andere bezoekers in het gereserveerde
tijdsblok. Bijvoorbeeld wanneer u op het veld wacht op het teken dat u het zwembad in kan.
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Recreatief zwemmen
Door de versoepelde maatregelen van 1 juni j.l. is er meer ruimte gekomen om recreatief zwemmen
op te starten. Net als het banenzwemmen is er voor het recreatief zwemmen gekozen om dit op een
gefaseerde manier te doen, hierdoor kunnen we gecontroleerd zoveel mogelijk mensen laten
zwemmen.
Voor kinderen tot en met 12 jaar is er geen beperking wat betreft de anderhalve meter regel
waardoor deze groep vrij is om te zwemmen. Helaas is er bij deze groep ook een groot deel niet in
het bezit van een zwemdiploma, hier zit dan ook een knelpunt. Tijdens voorgaande jaren mochten
kinderen zonder zwemdiploma alleen onder begeleiding van een ouder/verzorger zwemmen. Dit zal
ondanks de corona maatregelen niet anders dan anders zijn. Daarom worden ouders/verzorgers
alleen toegestaan tijdens het recreatief zwemmen wanneer hun kind niet in het bezit is van een A
diploma. De gedachte hierachter is dat wij als bad personeel ten alle tijden de veiligheid willen
kunnen waarborgen. Om deze reden mogen kinderen zonder zwemdiploma onder begeleiding van
een ouder/verzorger zwemmen. Helaas is er nog geen ruimte voor de ouders van kinderen die wel in
het bezit zijn van (tenminste) een A diploma. De reden hiervoor is de beperking in ruimte voor
ouders, gezien de toegestane aantallen mensen op een locatie. Op deze manier willen wij als
zwembad zoveel mogelijk kinderen gebruik laten maken van het zwembad. Wij zullen hier bij de
receptie dan ook op toezien.
Om zicht te houden op het aantal ouders in het bad dient u zich van tevoren in te schrijven via de
website www.supersaas.nl/schedule/SBZO/SBZO_banenzwemmen. Er worden bij warme dagen
meerdere blokken van anderhalf uur gecreëerd waar telkens 30 ouders kunnen inschrijven. Per kind
zonder diploma mag er dan ook maar 1 ouder/verzorger mee, deze dient boven de 18 jaar en in het
bezit van een zwemdiploma te zijn. Kinderen - wel of niet in het bezit van een diploma - hoeven zich
niet van tevoren in te schrijven. Voor de kinderen die wel in het bezit zijn van minimaal het A
diploma geldt de tijdsduur van anderhalf uur niet, zij mogen de gehele middag in het zwembad
recreëren. Bij binnenkomst krijg u als ouder een polsbandje, de kleur hiervan staat gelijk aan het
tijdsblok. Op deze manier kan het zwembad personeel controleren of u in het juiste tijdsblok zit.
Net als bij het banenzwemmen zijn er naast de nieuwe maatregelen voor het recreatief zwemmen
nog een aantal beperkingen dit zijn:
-

Het kleedgebouw blijft ten alle tijden gesloten, u moet dan ook thuis omkleden zowel voorals achteraf.
Douchen is helaas niet mogelijk.
Op verzoek bij de receptie is het toilet beschikbaar.
Kinderen met zwemluiers mogen het zwembad niet betreden.

Uit de ervaring van afgelopen jaren bleek dat bij lage temperaturen niet veel vraag naar recreatief
zwemmen was. Hierdoor is besloten niet elke middag voor recreatief zwemmen open te gaan.
Wanneer de temperaturen stijgen zullen wij hierop inspringen en de openingstijden en/of
openingsdagen verruimen. De verstrekking van deze informatie zal via Facebook gaan, houd daarom
de pagina van het zwembad goed in de gaten.
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Aangepaste huisregels
Om deze aangepaste manier van zwemmen mogelijk te maken, hebben we de inzet van eenieder
nodig. Hieronder de belangrijkste regels voor u op een rij:
1. Blijf bij gezondheidsklachten, ook milde, thuis. Raadpleeg hiervoor de richtlijnen die zijn
opgesteld door het RIVM.
2. Houdt ten alle tijden anderhalve meter afstand van elkaar.
3. Volg de aanwijzingen van het bad personeel op, ook wanneer deze afwijken van de
opgestelde regels. Het personeel maakt voortdurend een inschatting om de veiligheid te
hanteren.
4. Kom niet eerder dan 5 minuten voor het afgesproken tijdsblok naar het zwembad.
5. Desinfecteer uw handen bij aankomst.
6. Volg altijd de nieuwe, aangegeven, routing. Bij onduidelijkheden kunt u terecht bij het
personeel.
7. Zorg bij aankomst dat u uw badkleding onder de gewone kleren aanheeft, aangezien er geen
mogelijkheid is om gebruik te maken van de kleedhokken.
8. Blijf niet onnodig lang in het kleedgebouw aanwezig.
9. Meld u vroegtijdig af wanneer u verhinderd bent. Zo maakt u het mogelijk dat de plek
ingevuld kan worden door iemand anders.
10. We rekenen op uw geduld. Het personeel zal er alles aan doen om u de volledige 30 minuten
te laten zwemmen. Veiligheid gaat echter altijd voorop, ook wanneer dit betekent dat u
minder lang in het bad kunt zijn.
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Wijzigingen ten opzichte van vorige versie ‘Protocol in verband met
corona ‘Ons Statenbad’
10 juni 2020 versie 1.2
-

Toevoeging recreatief zwemmen, pagina 7.

25 mei 2020 versie 1.1
-

Wijziging banenzwemmen betreft de toegestane aantallen, pagina 3.
Verruimde openingstijden, pagina 4.

9

Protocol in verband met corona ‘Ons Statenbad’ – versie 1.2 , 9 juni 2020

Nawoord
Door middel van deze tweede versie van het protocol wordt er gestreefd naar het opzetten van een
aangepaste situatie rondom het banenzwemmen. Daarnaast wordt er voorzichtig gekeken hoe het
recreatieve zwemmen opgestart kan worden. Dit betekent dat deze versie indien mogelijk aangevuld
zal worden en de regels mogelijk aangescherpt.
Wij hopen op uw samenwerking om deze aanpassingen tot een succes te maken. Het zal een
onwennige en veranderlijke situatie worden, waarbij we uw begrip hard nodig hebben. Alvast
bedankt voor uw enthousiasme en vertrouwen in ‘Ons Statenbad’, ook gedurende deze zomer.
Graag tot snel!
Bas van Zuilen
Locatiemanager Ons Statenbad
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