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Veilig zwemmen in Coronatijd 

Draaiboek Clubzwemmen BGSET Deinze 
 
 

Versie 10 september 2020, code GEEL 
 
 

Dit draaiboek is van toepassing zolang dat de code geel van toepassing 
is. Ingeval er een andere code van toepassing wordt en de maatregelen 
bijgevolg verstrengd en/of versoepeld worden, zal een actualisatie van 
het draaiboek vereist zijn. 
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Basisregels 
 

Belangrijke basisregel is dat personen met symptomen van luchtweg- en/of maagdarminfecties niet 
naar het zwembad mogen komen. De algemeen geldende ‘social distancing’ maatregelen dienen te 
allen tijde nageleefd te worden: 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
keelpijn, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, verlies van geur of smaak, braken, diarree of 
koorts (vanaf 38°c). 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Coronavirus of indien 
hij/zij hiervoor verdachte symptomen (cfr. supra) vertoont. Omdat je tot 14 dagen na het laatste 
contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste 
contact waarop deze persoon nog besmettelijk was. 

• Deze maatregel geldt ook gedurende 14 dagen voor personen die in nauw contact kwamen 
met een Covid + persoon. 

• Indien je een bevestigde Corona-infectie hebt doorgemaakt, kan je niet komen zwemmen tot 7 
dagen na start van de symptomen en tot symptomen volledig verdwenen zijn. 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

• Houd 1,5 m afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden.  

• Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek de handen met water en zeep gedurende 
minstens 20 sec of gebruik handgel. Doe dit extra als je handen mogelijk besmet zijn na het 
raken van objecten waar veel mensen aanzitten. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes zo mogelijk; was handen en armen 
direct na hoesten met water en zeep. 

• Vermijd het aanraken van het gezicht. 

• Schud geen handen, geef geen knuffels. 

 

Mondmasker dragen is verplicht in het ganse Palaestra-complex. Je draagt het mondmasker tot in de 
kleedkamer en zet het terug op van zodra je de kleedkamer verlaat om de Palaestra te verlaten. 
 
Toiletgebruik: Handen wassen na toiletbezoek is uiteraard nog steeds verplicht. De toiletten zijn beperkt 
beschikbaar; maar probeer het toiletgebruik tijdens de trainingen zoveel als mogelijk te beperken. Ga 
dus voor je thuis vertrekt, thuis naar het toilet. 
 
Geen opwarming en stretching aan de rand van het zwembad. Sociale afstand blijft uiteraard altijd 
verplicht. 
 
Belangrijk om voor en na het zwemmen thuis een douche te nemen. 
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Beheersen bezoekersstroom naar het zwembaden toe 
 

Het stadsbestuur legt ons de volgende voorwaarden op: 
● Maximum 75 baders in het zwembad (1 persoon/m²); evenwel onder bijkomende voorwaarde: 

o Maximum 3 sportbubbels toegelaten 
▪ -12 jarigen: sportbubbel mag max. 50 personen bedragen. 
▪ +12 jarigen: sportbubbel mag max. 15 personen bedragen. 
▪ -12 en +12 mogen niet samen in een sportbubbel. 

● Tussen de sportbubbels moet steeds 1,5m afstand gehouden worden. 
● Er mag enkel gebruik gemaakt worden van de groepskleedkamers en de doorloopdouche; elke 

bubbel beschikt over 2 groepskleedkamers (jongens/meisjes). 
 
Beslissing clubbestuur  

● Zwemtrainingen voor -12 jarigen worden voorlopig niet opgestart. We wachten hiervoor op 
bijkomende versoepelingen van de maatregelen (bvb. Tot er 4 sportbubbels toegelaten zijn 
en/of -12 & +12 mogen gemengd worden). 

 
● Zwemtrainingen voor +12 jarigen worden opgestart met ingang van: 

o Maandag 21 september (zwemmomenten op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag) 
o Woensdag 4 november (extra zwemmoment op woensdag komt erbij) 

 
● Per zwemtraining kunnen er maximum 45 atleten deelnemen; 30 volwassenen en 15 

jeugdatleten. Normalerwijze vormt dit geen probleem voor de gewoonlijke bezetting op de 
verschillende trainingsmomenten. 

 
 
 

Aangepaste trainingsuren 
 

 Kleedkamer 
open 

Start 
zwemtraining 

Einde 
zwemtraining 

Iedereen 
terug in de 
kleedkamer 

Kleedkamer 
verlaten 

Maandag 
 

6u45 6u55 7u55 8u00 8u15 

Dinsdag 
 

21u45 21u55 22u45 22u50 23u05 
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Woensdag  
(vanaf november!) 
 

6u45 6u55 7u55 8u00 8u15 

Vrijdag 
 

6u45 6u55 7u55 8u00 8u15 

Zaterdag 
 

6u55 7u10 8u10 8u15 8u30 

 
 

Registratieverplichting 
 

De verantwoordelijke toezichthouder (zie verder) zal een formulier ter beschikking houden. Iedere 
zwemmer en/of 1 persoon per huishouden dient daarop zijn naam en telefoonnummer te noteren.  
We houden de formulieren telkens 2 weken bij. 
 

Dit formulier wordt ingevuld voor de zwemtraining; net na het ontsmetten van de handen bij 
aankomst in de Palaestra. Kom dus zeker niet te laat!! 

 
Circulatieplan 
 

Toegang tot het zwembad: via de groepsdeur op dinsdag en zaterdag; via de individuele toegang tijdens 
het ochtendzwemmen. Telkens gebruik maken van de groepskleedkamers (zie verder); gebruik van de 
individuele cabines is strikt verboden. 
 

Naar het zwembad stappen: dit doen we enkel aan de ene kant van het zwembad (kant kleedkamers / 
baan 6). 
 

Naar de kleedkamers (en/of het toilet als je het echt niet kan houden): dit doen we aan de andere van 
het zwembad (kant van de glijbaan / baan 1). 
 

Uitgang na het zwemmen: via de nooduitgang op het einde van de gang aan de groepskleedkamers. 
 
 

Bubbelplannen 
 

ZATERDAG ZWEMBAAN KLEEDKAMER TRAINER 

1. Jeugd +12 jr. Baan 1, baan 2, 
Instructiebad 

Nr. 1 (meisjes) & Nr. 2 (jongens) Judith & Tijl 

2. (half)gevorderden Baan 5, Baan 6 Nr. 3 (dames) & Nr. 4 (heren) Jo 
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3. Gevorderden Baan 3, Baan 4 Nr. 5 (dames) & Nr. 6 (heren) Jurgen 

 

DINSDAG ZWEMBAAN KLEEDKAMER TRAINER 

1. Jeugd +12 jr. 
gevorderden 

Baan 1 Nr. 1 (meisjes) & Nr. 2 (jongens) Jurgen 

2. Beginners Baan 5, Baan 6 Nr. 3 (dames) & Nr. 4 (heren) Maxim 

3. Gevorderden Baan 3, Baan 4 Nr. 5 (dames) & Nr. 6 (heren) Vrij zwemmen 

 

OCHTENDZWEMMEN ZWEMBAAN KLEEDKAMER TRAINER 

1. volwassenen Baan 1 tem. Baan 6 Nr. 1 (dames) & Nr. 2 (heren) Vrij zwemmen 

 
 
Afstand houden 
 

Bewaar te allen tijde voldoende afstand van elkaar. Dit voor de training, in de kleedkamers, in het 
zwembad en na de training! 
 
Om tijdens de training voldoende afstand tussen de bubbels te garanderen, spreken we volgende regel 
af: 
 

BAAN 1 & 2 BAAN 3 & 4 BAAN 5 & 6 

Verzamelen zoals 
gewoonlijk en langs het 
diepe in het water. 

Verzamelen aan het 
ondiepe om daar in het 
water te gaan. 

Verzamelen zoals 
gewoonlijk en langs het 
diepe in het water. 

 
 

 
Reiniging / ontsmetten 
 

We vragen om in de mate van het mogelijke het toiletgebruik tijdens de trainingen te vermijden. Ga 
dus zeker voor elke training thuis nog eens naar het toilet. Wie toch genoodzaakt is tot een toiletbezoek, 
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kan dit gerust doen. Wel vragen we om na elk toiletbezoek zelf voor een reiniging/ontsmetting in te 
staan: alle gebruikte klinken, kranen, drukknoppen en de toiletbril dienen gereinigd te worden. Er zal 
telkens een ontsmettingskit ter beschikking zijn. 
 
Van de club wordt verwacht dat we de kleedkamers na gebruik reinigen (extra aandacht voor 
contactoppervlakken zoals deurklinken en banken); alsook de toiletten.  
Gezien er meestal na ons een andere groep komt zwemmen, vragen we uitdrukkelijk om de 
aangepaste trainingsuren minutieus te respecteren. Enkel op deze manier kunnen we de 
ontsmettingsronde tijdig afwerken en de kleedkamers ontsmet aan een volgende groep/club overlaten. 
 
 
 
 

Cafetaria Palaestra 
 

Ga je na de training naar de cafetaria? Dan gelden daar dezelfde regels als in de Horeca. Dus:  
● mondmaskers op, behalve als je aan tafel zit;  
● bestellingen gebeuren aan tafel;  
● met maximum 10 personen aan 1 tafel;  
● 1 persoon per tafel moet zich registreren;  
● de stoelen van verschillende bubbels staan op minstens 1,5m afstand van elkaar. 

 
 
 
 
 

Toezichthouders & Redders  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag 
(vanaf nov.) 

Vrijdag Zaterdag 

Verantwoordelijke 
toezichthouder*  
 

Jurgen 
Vierstraete 

Sunny Eloot Jurgen 
Vierstraete 

Jurgen 
Vierstraete 

Jurgen 
Vierstraete 

Redders 
 

Kevin 
D’Hondt & 

Melissa 
Degroote 

Maxim 
Verplancke 

Kevin 
D’Hondt & 

Melissa 
Degroote 

Kevin 
D’Hondt & 

Melissa 
Degroote 

Tijl 
Vercruysse 
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* toezicht op het correct en volledig invullen van het registratieformulier, staat tevens in voor de 
afsluitende ontsmettingsronde en houdt voor-tijdens-na de training toezicht op de naleving van de 
coronaregeling zoals uitgeschreven in dit draaiboek. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


