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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 verdwijnen van de ‘intelligente lockdown’ wordt er over gegaan naar een volgend hoofdstuk
‘ruimte met regels’. Door deze verruiming komt er voor de zwembaden meer ruimte. Ons Statenbad’
volgt de richtlijnen van het RIVM en gaat vanaf maandag 6 juli weer zoals gewend open, waarbij een
aantal beperkingen gelden. Deze beperkingen zijn er voor u en onze gezondheid en zullen we daarom
met zijn allen moeten naleven. 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.
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Banenzwemmen
Banenzwemmen in de ochtenduren.
Na een periode van inschrijven zal dit voor het banenzwemmen niet meer nodig zijn. De vertrouwde
vrije inloop zal er weer zijn, net zoals het aantal keer zwemmen weer onbeperkt zal zijn. Wel zijn er
een aantal wijzigingen ten opzichte van andere jaren. Deze wijzigingen zijn gemaakt om meer
structuur aan te brengen in het banenzwemmen waardoor de veiligheid kan worden gegarandeerd.
Er zit een groot verschil tussen het niveau van banenzwemmers in de ochtend. Hierom zullen baan 5
en 6 gereserveerd worden voor borstcrawl zwemmers. Bij deze zwemslag is het lastig van plaats te
wisselen en zo kan deze groep zwemmers in eigen tempo door blijven zwemmen. Wel dient u in deze
baan over de zwarte strepen te zwemmen zodat er een carrousel gevormd zal worden. Dit geeft
tevens meer ruimte aan de andere banenzwemmers. Zij kunnen nu ongestoord in baan 1 tot en met
4 (of het 3e bad) zwemmen. Wel geldt hierbij de beperking dat u nog met maximaal 2 personen naast
elkaar mag zwemmen om de doorstroom voor iedereen te kunnen garanderen.
Mocht blijken dat er een kleinere groep borstcrawl zwemmers is dan zal de borstcrawlbaan kleiner
gemaakt worden. Het bad personeel zal hier altijd doorslaggevend in zijn.

Banenzwemmen in de middag, avond en weekenden.
Net als in de ochtend zal het inschrijven voor het banenzwemmen niet meer nodig zijn. Wel zal er
minder ruimte zijn om banen te zwemmen omdat er op dit moment ook ruimte gegeven moet
worden aan kinderen voor recreatief gebruik. Om deze reden zullen er op deze tijden ten minste 3
banen gereserveerd worden voor het banenzwemmen. Het banenzwemmen mag op deze moment
alleen in het diepe bad gebeuren, dit vanwege de verplichte afstand tussen tieners en volwassenen.
Mocht blijken dat er op moment veel meer banenzwemmers zijn ten opzichte van kinderen is er een
mogelijkheid de ruimte voor banenzwemmers te verruimen. Het bad personeel zal hier altijd
doorslaggevend in zijn.

Gebruik van het kleedgebouw.
Vanwege de verruiming zal ook het kleedgebouw in zijn geheel weer open zijn. Dit wilt zeggen dat u
voor en na het zwemmen weer zal kunnen omkleden. Enige beperking hierin is dat de grote
kleedlokalen nog gesloten zijn omdat de anderhalve meter hier niet gewaarborgd kan worden. De
douche is daarentegen wel weer geopend. Wel vragen wij de douche alleen te gebruiken om het
chloor van u af te spoelen omdat er met de anderhalve meter regel maar maximaal 3 douches te
gelijk gebruik kunnen worden.

Regels samengevat voor banenzwemmen:
•
•
•
•

Inschrijven is niet meer nodig.
Er mag weer onbeperkt gezwommen worden.
De tijdslimiet van 30 minuten zal komen te vervallen.
In de ochtend is er een aparte borstcrawlbaan.
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Openingstijden van Ons Statenbad
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Ochtend
06:45 – 11:00
06:45 – 11:00
06:45 – 11:00
06:45 – 11:00
06:45 – 11:00
11:00 – 17:00
12:00 – 17:00

Middag/avond
15:00 – 20:00
15:00 – 18:00
15:00 – 20:00
15:00 – 18:00
15:00 – 20:00
-

Tijdens de zomervakantie (18 juli tot en met 30 augustus) zal de middag sluiting komen te vervallen.
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Aangepaste (loop)route in het zwembad
Stappenplan nieuwe route
Ondanks dat er weinig beperkingen meer zijn om banen te zwemmen zal de routing nog aangepast
blijven. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u ten alle tijden de anderhalve meter afstand kunt
bewaren buiten het zwemmen.
1. Bij het vrijgeven van de voordeur dient u uw handen te desinfecteren. Hiervoor is een
dispenser bevestigd aan de deur.
2. Na binnenkomst is er weer de mogelijkheid om eerst om te kleden. Het gebruik van de
douche raden wij nog af i.v.m. beperkte doucheruimte en wij deze vrij willen houden voor
het gebruik na het zwemmen.
3. De toegang tot het zwembad is via het hek naast het kleedgebouw. Je hoeft dus niet meer
eerst over het veld te lopen.
4. Je bent vrij een baan te kiezen. Baan 5 en 6 zal gereserveerd zijn voor borstcrawl zwemmers.
5. Na het banenzwemmen loop je via de nooduitgang richting het kleedgebouw. De grote
kleedlokalen blijven nog wel gesloten.
6. De douches zijn weer vrijgegeven voor gebruik. We hebben 3 douches kunnen creëren
waarbij de anderhalve meter maatregel gehanteerd kan worden. I.v.m. beperkte
doucheruimte vragen wij dan ook om alleen kort af te spoelen.
7. Na het omkleden gaat u direct via de uitgang weer naar buiten.

Aanpassingen van de locatie
Om dit mogelijk te maken zullen er op locatie aanpassingen zijn:
-

Afscheidingen d.m.v. linten.
Aangepaste routing is aangegeven door middel van pijlen.
Genummerde kleedhokken.

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.
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Recreatief zwemmen
Door de versoepelde maatregelen van 1 juli j.l. is er meer ruimte gekomen voor recreatief zwemmen.
Wel zijn er per groep verschillende maatregelen en mogelijkheden.

Recreatief zwemmen voor kinderen tot en met 17 jaar.
Voor kinderen tot en met 17 jaar gelden er geen beperkingen meer wat betreft de anderhalve meter
regel. Deze groep is dan ook vrij om recreatief te zwemmen. Het 1e, 2e en 3e bad zal in zijn geheel
gebruikt worden voor recreatief zwemmen. Het 4e bad (diep) zal gedeeltelijk gebruikt kunnen
worden. Afhankelijk van de drukte zal hier een besluit voor worden genomen door het bad
personeel.

Recreatief zwemmen voor volwassenen.
Omdat tijdens recreatief zwemmen de anderhalve meter regel niet mag worden losgelaten voor
volwassenen zal hier niet direct een mogelijkheid toe zijn. Wel zal er op elk moment van de dag ten
minste 3 banen beschikbaar zijn voor volwassenen om hier banen te zwemmen. Dit omdat er tijdens
het banenzwemmen geen afstand meer gehouden hoeft te worden. Op deze manier kunnen
volwassenen tijdens warm weer toch gebruik maken van het zwembad. Daarbij is

Mijn kind heeft nog geen zwemdiploma mag ik hem/haar dan begeleiden?
Ja. Om de veiligheid van de kinderen zonder zwemdiploma te kunnen garanderen moet er ten alle
tijden een ouder mee naar het zwembad. Daarom mag je als ouder alleen in het 1e (peuterbad) of
het 2e (ondiepe deel achter de zwarte lijn) mee als je een kind zonder zwemdiploma begeleid. De
kinderen zonder diploma dienen binnen de hekken ten alle tijden zwembadjes te dragen. Alleen
buiten de hekken rondom het zwembad mogen deze bandjes worden afgedaan.

Het kleedgebouw tijdens drukke dagen.
Het kleedgebouw zal tijdens drukke dagen gesloten blijven. Op deze dagen is er een te grote toeloop
naar het kleedgebouw/douches om voor iedereen de veiligheid te garanderen. Ondanks dat kinderen
geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden van elkaar zal het bad personeel niet altijd
het onderscheid kunnen maken tussen iemand van 16 of 18 jaar. Daarnaast zal bij sluiting van het
bad een te grote groep te gelijk in het kleedgebouw zijn waardoor er ook voor volwassenen geen
anderhalve meter meer gegarandeerd kan worden. Het toilet zal wel altijd gebruikt mogen worden,
dit kan op aanvraag bij de receptie.

Regels samengevat voor recreatief zwemmen.
•
•
•
•
•

Er worden enkele banen afgezet om tijdens recreatief zwemmen nog banen te kunnen
zwemmen. Deze banen zijn alleen toegankelijk voor volwassenen.
De overige ruimte is vrij voor alle kinderen.
Volwassenen en kinderen mogen niet bij elkaar in het bad. Uitzonderingen zijn de ouders die
kinderen zonder diploma begeleiden.
De ligweide is voor iedereen weer vrij, wel dienen volwassenen ten alle tijden anderhalve
meter van elkaar te houden.
Ligbedden en stoelen zijn niet beschikbaar.
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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. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand meer van volwassen te
houden.
3. Kinderen van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand meer te
houden.
4. Tijdens het banenzwemmen hoeft er geen anderhalve meter afstand meer gehouden te
worden.
5. Na het banenzwemmen dient direct de anderhalve meter regel weer te worden gehanteerd.
6. 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.
7. Desinfecteer uw handen bij aankomst.
8. Volg altijd de nieuwe, aangegeven, routing. Bij onduidelijkheden kunt u terecht bij het
personeel.
9. Blijf niet onnodig lang in het kleedgebouw aanwezig.
10. We rekenen op uw geduld. Veiligheid gaat altijd voorop.
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Wijzigingen ten opzichte van vorige versie ‘Protocol in verband met
corona ‘Ons Statenbad’
3 juli 2020 versie 2.0
-

Herzien van het ‘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.
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Nawoord
Door middel van deze tweede versie van het protocol wordt er gestreefd om zoveel mogelijk naar de
normale situatie te werken. Met wat aangepaste regels en mogelijkheden proberen wij zoveel
mogelijk naar alle wensen van iedereen te werken maar ten alle tijden de veiligheid van iedereen in
het oog te houden.
Wij hopen op uw samenwerking om deze aanpassingen tot een succes te maken. Het is een
onwennige en veranderlijke situatie, 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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