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PROTOCOL Jeugd en Junioren  ZWEMTRAINING OCEANUS  

Aanvullend op Protocol Verantwoord sporten kinderen 

t/m12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar van NOC*NSF en KNZB. 

 

In het onderliggende protocol zijn de regels weergegeven voor de zwemtrainingen van de 

Oceanus jeugd. Elke zwemmers, trainer en/of toezichthouder dient het protocol na te leven. 

Uitzondering:  Alle kinderen t/m 12 jaar mogen volgens de RIVM regels samen 

komen maar dienen dan wel 1,5 meter afstand te houden van alle 

andere aanwezigen vanaf 13 jaar of ouder. 

 

1) ALGEMEEN:  

• Bij symptomen van neusverkoudheid-hoesten-benauwdheid-koorts: blijf thuis!  

• Bij symptomen van benauwdheid en verhoging of koorts van huisgenoten: blijf thuis!  

• Bij huisgenoten die positief getest zijn: blijf thuis!  

• Hoest en nies in elleboog en gebruik papieren zakdoekjes! 

• Was je handen met water en zeep minimaal 20 seconden! 

• Vermijd aanraken van je gezicht! 

• Schud geen handen! 

• Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar! 

• Raak niet onnodig materialen, gebouwdelen of gelijkwaardig aan! 

• Volg de instructies op van de toezichthouder te herkennen aan de “Gele Hesjes”; 

 
2) AANMELDEN / INSCHRIJVEN:   

AANMELDEN IS VERPLICHT. zonder aanmelding geen toegang tot de zwemzaal. 

Dit is verplicht voor registratie naar gemeente, GGD volgens RIVM protocol 

MAXIMAAL 1 x PER WEEK ZWEMMEN INSCHRIJVEN om iedereen een kans te 

geven om te kunnen zwemmen.  

 INSCHRIJVING (vol=vol): 

 Iedere vrijdagavond rond 18.00 uur gaat de inschrijving voor alle trainingen weer 

open op www.Oceanus aalsmeer.nl op de volgende links: 

• Senioren va 18 jaar : 
https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/seniorentrainingen/trainingen 

• Inschrijvingen Jeugd tm 18: 
https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/jeugdtrainingen/trainingen 

 

https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/seniorentrainingen/trainingen
https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/jeugdtrainingen/trainingen
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3) VOORBEREIDING THUIS VOOR VERTREK NAAR HET ZWEMBAD:   

• Ga thuis naar het toilet alvorens naar het zwembad te gaan; 

• Was je handen met water en zeep minimaal 20 seconden; 

• We zouden graag zien dat je voordat je naar het zwembad vertrekt thuis doucht, 

omdat douchen in het zwembad niet mag; 

• Doe je badkleding thuis aan en wat gemakkelijke kleding hierover;  

• Neem een ruime tas mee om je kleding en schoenen in te doen; 

• Neem je eigen zwemmaterialen in een tas mee:  

✓ ZWEMBRIL VERPLICHT!  

✓ Plankje 

✓ Pull boy 

✓ Peddels 

✓ Snorkel 

✓ Zoomers 

De zwemmaterialen kunnen tijdens de training gebruikt worden.  

Dit zal in de sporthal worden medegedeeld. 

 
4) VOOR HET ZWEMMEN 

AANKOMST OP LOCATIE: PARKEERTERREIN EN ZWEMBAD:   

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar het zwembad;  

• Ouders mogen niet mee naar binnen en dienen direct het parkeerterrein te verlaten; 

• Houd minimaal 1,5 meter afstand, ook in alle ruimten van het zwembad hiervoor zijn 

de lijnen op vloeren aangebracht; 

• Volg de instructies op van de toezichthouder te herkennen aan de “Gele Hesjes”; 

• Volg de looproute zoals aangegeven op de tekening; 

• Reinig je handen in de hal bij de receptie van het zwembad ; 

• Volg de aangegeven eenrichting routing naar de sporthal;  

• Uitkleden in de sporthal op de aangegeven plekken en neem je tas mee naar de 

zwemzaal. Let op : Er is geen dames / heren kleedkamer! 

• Baanindelingen worden gecommuniceerd door de Trainer en/of Toezichthouder;  

• Eénrichtings-routing volgen naar de zwemzalen; 

• De douches mogen NIET gebruikt worden; 

• Kledingtassen worden op 1,5 meter van elkaar neergelegd op banken langs de 

ramen (banen) of de stoelen (recreatie bad). 
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Plattegrond zwembad “De Waterlelie´: 
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5) TIJDENS DE TRAINING:   

• Houd minimaal 1,5 meter afstand tussen elkaar – ook van de trainer; 

• Er wordt gezwommen in een “dubbele baan” van 5 meter breed; 

• Maximaal 8 zwemmers per baan;  

• Leg vooraf je benodigdheden neer de kant en zorg ervoor dat je altijd je eigen 

materiaal pakt waarbij je 1,5 meter afstand houd; 

• Bij uitleg van de trainer: staan in ondiepe gedeelte op 1,5 meter van elkaar;  

• De trainer verzorgt de training waarbij hij/zij altijd rekening houdt met de 1,5 meter 

afstand, hierbij kan gebruik worden gemaakt van markereingen zoals pionnen, 

vlaggen of geijkwaardig; 

• Rechts heen zwemmen over zwarte bodemstreep en links terug over zwarte streep;  

• Procedure Inhalen: inhaler tikt voet in te halen zwemmer aan, de getikte zwemmer 

wacht even in hoek van de baan, zodat er ingehaald kan worden; 

• Het is niet mogelijk om gebruik te maken van materialen van het zwembad; 

• Alleen in uiterste noodgevallen is gebruik toilet toegestaan.  

Er is maar 1 toiletlocatie beschikbaar voor 1 zwemmer in de hoek van het ondiepe 

instructiebad ; 

• Bij vragen stel ze aan de trainer of Toezichthouder en volg hun instructie op. 

• Na einde training volg je de instructie van de trainer voor het verlaten van je  baan 

zodat er altijd 1,5 afstand wordt gehouden. 

 
6) NA DE TRAINING:   

Na de training heb je  maximaal 15 minuten om je af te drogen, aan te kleden en “De 

Waterlelie” via de uitgang via het restaurant te verlaten. 

• Houd 1,5 meter afstand tussen elkaar;   

• Volg de aangegeven éénrichtings- routing in de zwemzalen en garderobe; 

• Niet douchen! 

• Omkleden in eigen kleedcabines of eigen plek in de grote kleedruimten. 

In de kleedruimten kunnen maximaal 5 zwemmers gelijktijdig aan 1 zijde van de 

kleedruimte omkleden; 

• Gebruik in ALTIJD een eigen omkleedmogelijkheid , dus een ruimte waar een 

ander niet voor jou al heeft omgekleed!!! 

•  Niet föhnen! 

• Bij het verlaten van de kleedruimten kom je in een smalle gang. Let op elkaar en zorg 

dat je 1,5 meter ruimte houd; 

• Na omkleden zwembad direct verlaten via de receptie en restaurant; 

• Verlaat ook direct de fietsenstalling en parkeerterrein waarbij je altijd 1,5 meter 

afstand houd. Ook als je uit het zicht van de Trainers en/of Toezichthouder bent. 
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Hou je aan de regels zodat we allemaal veilig en gezond kunnen blijven en de training voor 

iedereen door kan gaan. Bij het niet naleven van de regels kunnen we de veiligheid helaas 

niet garanderen en zal de zwemmer (-ers) aangesproken worden op hun gedrag!! 

 Wij wensen iedereen veel sport plezier. 

 Het bestuur, trainers en alle vrijwilligers van Oceanus 

 


