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Vrijdag 04/12/2020 
 

BESTE ZWEMMER/OUDER 

 
Zoals jullie vermoedelijk al via  de pers vernomen hebben, worden de zwembaden 
opnieuw opengesteld.  Na overleg met de uitbating van het zwembad  kunnen we 
opnieuw  met de trainingen starten vanaf komende maandag. 
 
De coronamaatregelen zijn intussen wel verstrengd.  Hieronder geven we de nieuwe  
regels  die aan de clubs opgelegd werden. Er wordt in de nieuwe  richtlijnen een 
duidelijk onderscheid gemaakt op basis van de leeftijd.  
 
 
 
 
ZWEMMEN KINDEREN 12 jaar of jonger  

- Kinderen mogen zwemmen tot een sportbubbel van 50, inclusief lesgevers  
- De lesgevers/trainers dragen een mondmasker, ook in het zwembad en op 

de kades. 
- De algemene richtlijnen, zoals in september / oktober blijven gelden 

(respecteren looprichting, desinfecteren handen, ouders komen niet mee 
binnen, namenlijsten voor contacttracing, gebruik cabines enz.). 

- Samentroepen is verboden. Het is dus aangewezen om de leden en hun 
ouders ervan op de hoogte te brengen afstand te houden bij binnengaan en 
buiten gaan van het zwembad.  

- Ouders dragen een mondmasker bij het afzetten en ophalen van hun kind, 
ook al bevinden zij zich buiten. 

 
ZWEMMEN 12+  

- Sporten 12+ mag enkel in sportgroepen van max. 4 personen. Deze 4 
personen zijn bij elke sportsessie dezelfde. 

- Deze 4 personen bevinden zich in een andere zone of baan van het zwembad 
dan een andere groep van 4 personen en maken geen contact met een andere 
groep  ( afstand 1,5 m) Tevens dragen ze een mondmasker tot aan de rand 
van het zwembad  

- De sportgroep van 4 personen respecteert onderling ook de social 
distancing. Contactloos sporten is verplicht. Indien je training het niet 
toelaat contactloos te sporten, kan de activiteit niet doorgaan. 

- Samentroepen is ten allen tijde verboden. Zowel buiten als in het zwembad, 
als op de kades, als bij het betreden en verlaten van het gebouw.  Wachten  
en verplaatsten  zal dan ook per vaste groep van 4 gebeuren .  
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- De algemene richtlijnen, zoals in september / oktober blijven gelden 
(respecteren looprichting, desinfecteren handen, namenlijsten voor 
contacttracing, gebruik cabines, mondmaskers tot aan de cabine, enz.) 

- Lesgevers/trainers die niet mee sporten dragen ten allen tijde een 
mondmasker, ook op de kades en in het zwembad. 

. 
Om dit in goede banen te leiden hebben ook wij de trainingsmomenten moeten 
aanpassen aan de leeftijd van de zwemmers. 
Hieronder vinden jullie een overzicht van de verdeling en uurregeling die zullen gelden 
vanaf maandag 07 december.   
De zwemmers ouder dan 12 jaar zullen de komende dagen onderverdeeld worden in 
groepen van 4. Deze indeling zal nog afzonderlijk  naar hen  gecommuniceerd worden. 
 
 

 maandag  woensdag vrijdag  zaterdag   

            

09:00-10:00            

            

16:30 tot 17:30            

            

18:45 tot 19:45            

            

19:45 tot 20:45            

        

        

        

  alle zwemmers tot en met 12 jaar ( zowel training als competitie) 

        

  alle zwemmers (training) ouder dan 12 jaar   

        

  alle competitiezwemmers  ouder dan 12 jaar    

        

  zwemlessen      

 
 
 Wij beseffen dat dit alweer een aanpassing van jullie vraagt. Van zodra de regels in 
de  toekomst versoepeld worden, zullen we jullie op de hoogte brengen . Intussen 
zijn we vooral blij dat er opnieuw gezwommen kan worden.  
 
We  wensen jullie veel zwemplezier en hou het veilig en gezond . 

 
Frank Maudens  

In naam van het volledige bestuur  
 
 
 
 
 
 

  


