
Protocol Zwemclub Koewacht, Zwemclub de Honte en SG de Marlijn 
(Startgemeenschap wedstrijdzwemmen tussen ZC Koewacht en ZC de Honte) voor 
hervatten sportactiviteiten mei 2020. Revisie per 8 april 2021. 
 
Inhoud:  
1.Uitgangspunten, afspraken en normen vanaf 6 mei 2020, revisie per 8 april 2021 
2.Praktische uitwerking 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.Uitgangspunten, afspraken en normen vanaf 6 mei 2020, revisie per 18 maart 2021 
-Normen RIVM 
-Normen Gemeente Hulst inzake hervatten sportactiviteiten 
-Normen uit “Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar” 
NOC-NSF 
-AVG en UAVG 
-Aanspreekpunt voor ZC Koewacht, SG de Marlijn en ZC de Honte in het kader van dit 
protocol is Jos Nijskens (voorzitter@zckoewacht.nl / 06 46954312) 
 
Basisregels:  

 Gebruik je gezond verstand en kom richtlijnen en instructies na. 
 Geen training bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  
 Geen training bij iemand uit huishouden met koorts (>38 graden C) en/of 

benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is dan mag het kind weer 
sporten en naar buiten. 

 Geen training bij positieve test op COVID-19 in huishouden, dan 14 dagen na laatste 
contact met die persoon thuis blijven. 

 Iedereen houdt 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten het eigen 
huishouden (uitzondering voor jeugdleden tot en 12 jaar). 

 Hoest en nies in de elleboog; Gebruik papieren zakdoekjes. 

 
Overige regels:  

 Voor vertrek naar training naar wc gaan thuis.  
 Voor vertrek naar en bij thuiskomst van training thuis handen wassen met water en 

zeep, minimaal 20 seconden. 
 Gezicht aanraken vermijden 
 Geen handen schudden 
 Niet eerder dan 10 minuten voor de training aanwezig zijn, direct na training naar 

huis, dus niet blijven plakken. 
 Thuis omkleden en douchen 
 Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de training 
 Training 13 t/m 18 jaar 1,5m afstand houden.  
 Geen vermenging van kinderen t/m 12 jaar en kinderen van 13 t/m 18 jaar. Dit is niet 

toegestaan. 
 Er mogen geen toeschouwers/ouders aanwezig zijn bij de training.  
 Neem je eigen gevulde bidon mee om uit te drinken. 

 
Wij hanteren de volgende afspraken/normen: 

 Per training een coördinator. Diegene is aanspreekpunt voor locatie en gemeente 
 Per training corona-verantwoordelijken, waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig 

is, met bijvoorbeeld hesje aan.  
 Altijd EHBO materialen/AED beschikbaar.  
 Trainers moeten ouders en kinderen aanspreken op eventueel niet naleven van 

regels. 
 Wc alleen in uitzonderlijke gevallen gebruiken 
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 Bij gebruik materialen: persoonlijke hygiëne middelen en schoonmaakmiddelen 
verzorgen. 

 Bij 13 t/m 18 jaar en ouder dan 18 jaar zo min mogelijk materialen delen.  
 Training in afgebakende ruimtes.  
 Vooraf regels duidelijk maken, vooral bij 13 t/m 18 jaar en ouder dan 18 jaar. 
 Houd als trainer 1,5m afstand tot mede-trainers en kinderen.  
 Trainers moeten na iedere training handen wassen of desinfecteren.  

 
 
 

2. Praktische uitwerking 
Dindagavond: 
18.00-18.45 uur: Wedstrijdzwemmers tot en met 17 jaar 
18.45-19.00 uur: Wisseltijd 
19.00-19.45 uur: Wedstrijdzwemmers vanaf 18 jaar 
Zondagochtend: 
09.00-09.45 uur: Wedstrijdzwemmers vanaf 18 jaar 
09.45-10.00 uur: Wisseltijd 
10.00-10.45 uur: Wedstrijdzwemmers tot en met 17 jaar 
 
Maximaal 30 deelnemers per sessie, mochten er meer aanmeldingen zijn dan wordt er 
geselecteerd op basis van tijdstip ontvangst aanmelding.  
 
Aanmelden vooraf door het formulier op de site van zc koewacht of een mail te sturen naar 
secretaris@zckoewacht.nl, uiterlijk maandagavond 20.00 uur voor de dinsdagavondsessie 
en zaterdagavond 20.00 uur voor de zondagochtendsessie. Bij aanmelden ook gsm-nummer 
van ouder/verzorger van de sporter jonger dan 18 jaar opvragen.  
 
Bij iedere training zijn steeds minimaal twee trainers als coronaverantwoordelijke aanwezig.  
 
Landtraining vindt plaats op het grasveld achter zwembad Reynaertland (dinsdag) en het 
parkeerterrein van zwembad Reynaertland (zondag). Vooraf verzamelen op het 
parkeerterrein bij Zwembad Reynaertland. Bij het verzamelpunt staat één corona-
verantwoordelijke. Hij of zij vraagt of sporter en iedereen in gezin gezond (géén koorts, 
benauwdheid, hoesten of neusverkoudheid) is. Indien dit het geval is dan mag de sporter 
deelnemen aan de landtraining.  
 
De corona-verantwoordelijke noteert de inkomende en uitgaande deelnemers. 
 
Brengen en halen van de sporters: 
-Op de fiets: Fietsen 1,5 meter van elkaar plaatsen, gebruik daarvoor de fietsenstalling van 
zwembad Reynaertland 
-Met de auto: parkeren op de parking van zwembad Reynaertland. Deelnemers worden 
opgevangen bij het verzamelpunt (busstrook parkeerterrein zwembad Reynaertland) door 
een corona-verantwoordelijke. De corona-verantwoordelijke is herkenbaar aan een 
hesje. Ouders wachten tot hun kind is toegelaten tot de landtraining. 
-Te voet: Ga naar het verzamelpunt (busstrook parkeerterrein zwembad Reynaertland).  
 

 
  
Iedereen kiest een plaatsje, de coördinator helpt mee om na te gaan of er voldoende afstand 
tussen elkaar is.  
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Bij onweer zal de training afgelast worden. Communicatie via facebook/instagram van SG de 
Marlijn. 
 
Wat iedere sporter meeneemt: 

 Eigen fitness-/yoga- matje of handdoek om op te sporten 
 Kleine handdoek om eventuele zweetdruppels af te drogen 
 Gevulde bidon 

 
Aan de sporter wordt gevraagd: 

 Thuis naar de wc gaan 
 Thuis omkleden (dus in sportkleding naar de training) en douchen 
 Vóór vertrek naar de training handen minimaal 20 seconden wassen met water en 

zeep 
 Bij thuiskomst van de training handen wassen met water en zeep 
 Bij klachten (neusverkouden, hoesten, benauwdheid, koorts) geen training. Trainen 

mag weer als indien 24 uur klachtenvrij 
 Bij iemand met koorts en/of benauwdheidsklachten van een gezinslid geen training. 

Trainen mag weer als diegene 24 uur klachtenvrij is 
 Bij een gezinslid met bewezen covid-19-infectie, tot 14 dagen na laatste contact met 

dit gezinslid geen training. Indien dan klachtenvrij, mag trainen weer.  
 Waar mogelijk met eigen vervoer naar de training.  
 Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.  
 Na de training direct naar huis, dus niet nakletsen.  
 Ouders mogen niet mee naar binnen, daarom wordt gevraagd om gsm-nummer bij 

aanmelding door te geven. 

 
Overig:  
-Volg instructies op de locatie.  
-Bij het verzamelpunt plaatst ZC Koewacht, ZC de Honte en SG de Marlijn een tafel met 
desinfecterende middelen.  
-Trainers letten bij jeugd ook op naleven 1,5 meter. 
-Let op: we zijn te gast in de openbare ruimte, we gaan er vanuit dat jullie de gastvrijheid 
respecteren en je, zoals altijd, keurig aan de bestaande en nieuwe (gedrags)regels houdt. 
 


