
Zwemmen tijdens Corona in de zomervakantie 
 

Samen houden we Corona onder controle. Lees daarom onderstaande 

gedragsregels goed door en houd u zich daar bij uw bezoek aan. 

Inschrijven vooraf hoeft niet meer, wel vragen we aan de kassa aan u: 

1) Uw Naam en telefoonnummer. Zo kunt u bereikt worden bij een eventuele 

Corona uitbraak. 

2) Wij vragen u de vragen op de poster bij de kassa te beantwoorden. Bij 

bevestigende antwoorden kunnen we u niet toelaten. 

Als het toegestane aantal bezoekers bereikt is, zult u moeten wachten tot er 

iemand vertrekt voordat u toegelaten kunt worden. De rood/witte ketting is dan 

dicht. Graag daarvoor blijven wachten. Zondags zijn we gesloten. 

Zwemles: maandag tot en met zaterdag van 8.30-11.00u 

Banenzwemmen: maandag tot en met vrijdag van 11.15-12.00u  

Aqua joggen: vrijdag 11.15-12.00u 

Recreatief zwemmen: maandag tot en met zaterdag van 12.30-17.00u. Bij 

erg mooi weer blijven we tot 18.00u open. 

 

Algemeen 

Verkouden? Hoesten? Koorts? Blijf dan thuis!  

 Alcohol en roken zijn op het hele terrein verboden. 
 Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Voorlopig is dat 

1,5 meter voor personen ouder dan 18 jaar, ook in het water. 

 Was voor het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 

seconden. 

 Kom niet te vroeg naar de accommodatie en wacht buiten op de juiste 

afstand van elkaar tot de deur opengaat (5 minuten voor tijd).  

 Houd altijd afstand (1,5m) van het personeel en volg hun aanwijzingen 

direct en zonder discussie op. 

 Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet; 

toiletbezoek in het zwembad dient tot een minimum beperkt te worden.  

 Er mag geen kleding in de kleedruimte achterblijven. 

 Voor en na het zwemmen mag je kort douchen en zo snel mogelijk 

omkleden in de kleedruimtes. Let op de 1,5m afstand. 1 Volwassene 

per kant. 

 Beperk aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het 

noodzakelijke minimum. 

 Betaal met pin of contactloos met je mobiel of koop een abonnement. 

 Beperk gebruik van de kleedruimte tot een minimum. 

 Verlaat direct na het aankleden de accommodatie zo snel mogelijk via 

de routing naar de uitgang. 



 Op drukkere dagen openen wij aan het eind van de dag het hek bij het 

grasveld en kunt u ook daar het terrein verlaten.  

 Zingen of schreeuwen is niet toegestaan. 

 

Vrij zwemmen 

 Kinderen tot 18 jaar hoeven vanaf 1 juli onderling geen 1,5m afstand 

meer te houden. Jongeren tussen 13 en 18 jaar dienen wel afstand te 

houden tot volwassenen.  

 Volwassenen dienen altijd en overal de geldende afstandregels in acht te 

nemen, dus ook in het water. 

 Kinderen zonder diploma worden altijd begeleid door iemand van 18 jr. of 

ouder. Deze betaalt het normale tarief, ook als u niet gaat zwemmen. 

Bij vrij-zwemmen heeft de ouder/begeleider altijd de rol van 

toezichthouder als het kind geen diploma heeft. Kinderen zonder diploma 

zwemmen in het kleine bad. Als het niet te druk is mogen kinderen zonder 

diploma, alleen na toestemming van het badpersoneel, in het diepe bad 

tot aan de ballenlijn, als er een volwassene meezwemt. Zwemvleugels zijn 

daar voor hen verplicht. Vanwege Corona kunnen wij geen zwemvleugels 

uitlenen. U dient deze zelf mee te brengen. 

 De ligweide en het speeltuintje is voor iedereen toegankelijk met 

inachtneming van de regels. Als deze niet worden nageleefd kan het 

personeel zonder opgaaf van reden besluiten de ligweide en het 

speeltuintje te sluiten. 

 

Aquajoggen 

 Tijdens de les hoeft u onderling geen 1,5m afstand te houden. Voor en na 

de les geldt de 1,5m afstand wel. 

  Kleding alleen bij regen in de kleedkamer achterlaten. 

 

Banenzwemmen 

 Tijdens het banenzwemmen is er geen afstandsbeperking van kracht. 

 Voor en na het banenzwemmen dient u onderling weer de 1,5m afstand te 

houden. 

 Kleding alleen bij regen in de kleedkamer achterlaten. 

 

Wij wensen u veel (zwem)plezier en hopen er met u een leuke zomer van te 

maken. 


