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          Oirschot 15 mei 2020 

Beste leden,  

We hadden niet gedacht dat we vóór de zomervakantie nog het zwembad in mochten. We zijn dan 

ook verheugd om te laten weten dat we vanaf maandag 18 mei weer gaan starten met zwemmen. 

Uiteraard willen we dit zo veilig mogelijk organiseren voor alle betrokkenen. We volgen daarbij de 

richtlijnen vanuit het RIVM en de KNZB. 

 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

 Blijf thuis bij koorts en/of benauwdheid. 
 Heeft een van je huisgenoten koorts en/of benauwdheid blijft thuis. Als jezelf en je 

huisgenoten 24 uur lang geen klachten meer hebben, mag je weer naar buiten en 
dus ook weer gaan zwemmen.  

Mocht je toch het Corona-virus krijgen en gezwommen hebben tijdens onze zwemtijden zouden we 
het zeer waarderen als je daarover de club zou informeren. Dit kan door een van de leden van de 
werkgroep Herstart te informeren of per email op corona@eozc.nl. We zullen dan anoniem (dus 
zonder je naam te melden) overleg hebben met de GGD om te horen of er extra maatregelen nodig 
zijn voor de zwemmers die tegelijkertijd met jou gezwommen hebben. Uiteraard gaan we uiterst 
vertrouwelijk met deze gegevens om. 

De werkgroep Herstart is in samenwerking met de exploitant Laco en de KNZB tot een protocol 

gekomen, waarbij we op een verantwoorde en veilige manier onze zwemactiviteiten op kunnen 

pakken. Het protocol geeft een duidelijk beeld van de voorwaarden waar we als vereniging aan 

moeten voldoen. In deze brief beschrijven we wat we van jou als zwemmer verwachten en hoe 

zwemmen er in coronatijd uit zal zien.  

Een aantal belangrijke punten vooraf: 

 De werkgroep Herstart bestaat uit: Suzanne Gerits, Leen van den Oord, Agnes Vugts, 

Anthony van Hout, Robert van Overbeek en Alexander Schiebroek.  

Als er vragen zijn m.b.t. corona kan je bij deze werkgroep terecht. 

 Voor vragen die te maken hebben met corona hebben we een nieuw e-mailadres 

corona@eozc.nl gelanceerd. 

 Het zwemrooster (zie bijlage) is aangepast om de veiligheid van de zwemmers en het kader 

te kunnen garanderen. We hanteren hierbij de door de overheid aangegeven 

veiligheidsnormen. Er mogen bijvoorbeeld niet meer dan 30 personen in het zwembad 

aanwezig zijn. Het zwemrooster biedt voor alle zwemmers de mogelijkheid om minstens 

eenmaal per week te komen zwemmen. Elke week evalueren we als werkgroep of het 

huidige zwemrooster aangepast moet worden.  

 In de gehele accommodatie gelden de regels die door Laco zijn opgesteld.  

 Op het zwembad is tijdens de zwemlessen een coronaverantwoordelijke aanwezig om ervoor 

te zorgen dat alles goed verloopt. Deze coördinator is herkenbaar aan een veiligheidshesje 

en staat altijd open voor alle vragen. Iedereen wordt verplicht de adviezen op te volgen en er 
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samen voor te zorgen dat we veilig een duik in het zwembad kunnen nemen. De corona-

verantwoordelijken per les staan in de bijlage (Indeling vanaf week 21). 

 Ouders/begeleiders willen we vragen de sportaccommodatie niet te betreden. Als kinderen 

geholpen moeten worden met aan-/uitkleden dient men dit vooraf kenbaar te maken door 

eenmalig een mail te sturen naar corona@eozc.nl.   

 Babyzwemmen is mogelijk. In het zwemrooster zitten acht verschillende zwemtijden, elk van 

45 minuten. Per zwemtijd krijgen maximaal vier kinderen (incl. ouder) de mogelijkheid om te 

komen zwemmen. U kunt uw 1e en 2e voorkeur mailen naar corona@eozc.nl. We behandelen 

de mails op volgorde van binnenkomst. Kunt u ook aangeven als er geen voorkeur is? 

 We hanteren strikt de leeftijdsgrens t/m 12 jaar voor het onderscheid wel/geen 1,5 meter 

afstand. De leeftijdsgrens geldt ook voor de groep waarin gezwommen wordt. Als gevolg 

hiervan wordt een beperkt aantal kinderen tijdelijk overgeplaatst naar de meest passende 

groep. Bij verjaardagen 12 => 13 jaar volgt ook overplaatsing. Dit speelt met name bij de 

Swimkick en Wedstrijdgroep. 

 Iedereen moet buiten, bij de ingang van Laco, wachten tot entree wordt toegestaan door de 

coronaverantwoordelijke. 

 Een plattegrond van de accommodatie, met looproutes en zwemrichting is bijgevoegd. Bij de 

deur tussen horeca en zwemruimte geldt éénrichtingsverkeer. 

 Voorafgaand aan elke les worden instructies gegeven voor betreding van het bad, het 

wegzetten van persoonlijke spullen, toiletbezoek en verlaten van het bad. Voor de groepen > 

12 jaar komen daar regels bij voor inhalen en de routing in het water. 

 De zwemruimte moet volledig leeg zijn voordat een volgende groep (van EOZC of van Laco) 

naar binnen mag. Daar wordt vijf minuten voor afloop van elke les gereserveerd. De klok in 

de zwemruimte wordt daarbij leidend. De kleuren-LED’s van Laco zijn buiten gebruik. 

 Omkleden gebeurt in de kleine kleedhokjes, één persoon per hokje. Ouders met kinderen of 

gezinsleden kunnen gebruik maken van de twee gezinskleedruimtes. De grote kleedruimtes 

(M/V) zijn helemaal voor het babyzwemmen gereserveerd. Zie hiervoor ook de plattegrond. 

 Eigen snorkelspullen (basisuitrusting) voor de snorkelgroepen kunnen gebruikt worden, met 

uitzondering van de snorkel. 

 De zwemlessen worden anders ingevuld dan we normaal gewend zijn om aan de corona 

regelementen te kunnen voldoen. Het gebruik van materialen wordt, tot nader bericht, 

zoveel mogelijk beperkt en er zal (>12 jaar) in eenrichtingsverkeer gezwommen worden. De 

instructeurs moeten de balans zien te vinden tussen wat kan en wat mag. Zeker in het begin 

zal er tijd verloren gaan aan het begin en eind van de lessen, we vragen om jullie begrip 

daarvoor. 

 Voor eerste hulp / reanimatie zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (spatbril, 

handschoenen, mondkapjes) aanwezig in een EHBO-tas in ons materiaalhok. 

 Het chloorgehalte in het instructiebad en in het grote bad wordt tijdelijk verhoogd. Dit geeft 

een bijzonder goede bescherming tegen het virus; eventuele virusdeeltjes worden binnen 10 

à 15 seconden afgebroken. Daarmee wordt het zwemmen tot één van de veiligste sporten 

om uit te oefenen. Na afloop is het hele lijf als het ware gedesinfecteerd. 
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Vanzelfsprekend is deelname vrijblijvend: als je zelf twijfelt of meedoen verantwoord is, maak je je 

eigen afwegingen om al dan niet te komen. Om alles in goede banen te leiden hanteren we het 

officiële Protocol Verantwoord Zwemmen dat is geschreven door de samenwerkende partijen in de 

zwembranche, waaronder ENVOZ, Laco en de KNZB. De zaken die voor ons van belang zijn staan 

samengevat op de volgende twee pagina’s. We vragen je om dit goed door te nemen of over te 

brengen op onze jongste leden, zodat iedereen weet waar men aan toe is. Als er nog vragen of 

onduidelijkheden zijn neem dan contact met ons op. 

We wensen jullie veel plezier bij de herstart van het zwemseizoen. Maar ook bij E.O.Z.C. geldt: 

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Herstart 

Bijlagen: Plattegrond 

  Indeling vanaf week 21 

 

Protocol (deel 1): Veiligheid en hygiëneregels (op basis van Richtlijnen RIVM) 

 

Wanneer kom je niet zwemmen: 

• Als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts;  

• Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 

uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;  

• Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen 

na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het 

laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  

•  Als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen 

is vastgesteld;  

•  Als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is 

vastgesteld;  

•  Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts;  
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Protocol (deel 2): Gedragsregels zwemmers 

Welke regels hanteren we als zwemmer: 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor 

kinderen tot en met 12 jaar onderling);  

• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet; 

• Douche thuis voor en na het zwemmen; 

• Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;  

• Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;  

• Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden (maximaal 1 ouder/verzorger per kind); 

• Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto; 

• Als kinderen zichzelf kunnen aan-/uitkleden is het niet mogelijk als ouder/begeleider de 

sportaccommodatie te betreden. Wanneer kinderen geholpen moeten worden bij aan-/uitkleden willen 

we dit graag vooraf weten. Dit kan door eenmalig een mail te sturen naar corona@eozc.nl.  

• Het is niet mogelijk dat ouders/begeleiders als toeschouwer aanwezig zijn tijdens de zwemlessen. Dit 

geldt zowel voor, tijdens als na de les van de kinderen; 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie; 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de sportaccommodatie; 

• Volg de routing en de instructies op van de corona coördinator ter plaatse; 

• De overkleding kan uitgetrokken worden in het horeca gedeelte die daarvoor speciaal ingericht is; 

• Doe alle kleding in een sporttas en positioneer deze op het zwembad op de aangegeven plek; 

• Start zwemles, hanteer de 1,5 meter in en om het zwembad EN van de instructeur; 

• Einde zwemles, volg de instructies van de instructeur voor het verlaten van de badruimte; 

• Pak je sporttas en loop via de doucheruimte naar de kleedhokjes (douchen is niet mogelijk); 

• Omkleden kan alleen in de éénpersoons kleedcellen; 

• Volg na het omkleden de aangegeven route om de sportaccommodatie te verlaten; 

• Douche thuis na het zwemmen. 

 

 

 


