Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Beste sporters, ouders, trainers, vrijwilligers,
De vereniging is na de zomervakantie weer zo goed als helemaal opgestart. In het ‘nieuwe normaal’
houden we rekening met veel zaken, om het corona-virus ook in het zwembad en het verenigingsleven
tegen te gaan. Recentelijk is het protocol bijgewerkt (zie hieronder de belangrijkste mutaties) en is er
ook gewerkt aan een protocol voor gebruik van de Rietkroeg.
Daarnaast heeft de KNZB recentelijk de wedstrijdprotocollen uitgegeven en geven we daar als DWK
natuurlijk ook invulling aan. Vanuit de zwemafdeling is een protocol beschikbaar en ook vanuit de
waterpolo zal die ook spoedig gepubliceerd worden.
Natuurlijk blijven alle richtlijnen van de overheid van toepassing, maar is mede door de versoepelingen
gelukkig al weer meer mogelijk. Mocht het zijn dat richtlijnen vanuit de overheid of de zwembranche
aangepast worden, dan zullen wij ook ons protocol daar op aanpassen.

Heel veel sportplezier!
Bestuur DWK

Versie 4 september 2020
Mutaties t.o.v. versie 5 juli:
• De diverse leeftijdsgroepen zijn samengevoegd.
• Gebruik van materiaalhokken is mogelijk, met beperking van 1 persoon tegelijk.
• Beperkt gebruik van de douches is mogelijk.
• Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
• Tekstueel alle dubbel benoemde zaken er uit gehaald.
Gerelateerde documenten op de DWK-website:
https://www.dewaterkip.nl/node/1507
• Wedstrijdprotocol Zwemmen
• Protocol gebruik Rietkroeg
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Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Algemeen protocol
RIVM richtlijnen en protocol zwembranche
Zoals in de inleiding aangegeven, dit protocol kan niet zonder de RIVM richtlijnen en het protocol van de
zwembranche gelezen worden. Wees altijd op de hoogte van de meest actuele versies. Op een van de
laatste pagina’s staan de protocollen en richtlijnen.

Veiligheid & hygiëne
Voor zowel de zwemmers als de trainers is het van belang dat er zo min mogelijk contact is met
oppervlaktes/materialen of in het uiterste geval andere personen. Om dit te waarborgen heeft
Optisport de volgende maatregelen genomen:
● Hesjes voor de medewerkers met de tekst: houd afstand!
● Mondkapjes, wanneer 1,5m afstand niet kan worden gewaarborgd.
● Latex handschoenen: voor de schoonmaakmedewerkers.
Ook zal er tijdens openstelling extra worden schoongemaakt. Dit volgens de richtlijnen “Veilig zwemmen
in coronatijd: Hygiëne en desinfectie in badinrichtingen”.

Corona coördinator
De corona coördinator zal veelal de trainer zijn die op de geplande tijdstippen trainen geeft. Bij
aankomst wordt je opgewacht door de coördinator en hij/zij begeleidt de zwemmers het bad in,
rekening houdend met de 1,5m afstand. De corona coördinator, voorzien van een hesje, draagt zorg
voor het naleven van de regels die zijn opgesteld in dit protocol en wanneer zwemmers zich niet aan
deze regels houden heeft de coördinator de bevoegdheid om de zwemmers in kwestie weg te sturen.

Aanwijzingen opvolgen van bad personeel
Tijdens onze aanwezigheid in een van de zwembaden moet te alle tijde de instructies van het Optisport
personeel opgevolgd worden. Wanneer dit niet gebeurd en onze zwemmers zich niet aan dit protocol
houden, heeft Optisport Barneveld het recht om de zwemmers de toegang tot het bad te ontzeggen.

Meerdere doelgroepen
Roostertechnisch houden we er rekening mee dat zowel DWK als Optisport een aantal keer per week
tegelijkertijd doelgroepen bedient in zowel het wedstrijdbad als het instructiebad. Zo mag een activiteit
nooit tegelijkertijd gestart worden, zodat er altijd voldoende ruimte in de looproutes geboden wordt.
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Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Algemene richtlijnen voor sporters
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen van 18
jaar en ouder;
2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer
alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een
aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe
aangewezen ruimtes;
9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep,
minimaal 20 seconden;
10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
11. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
12. Douche thuis voor en na het zwemmen;
13. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de
aangewezen uitgang.
14. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
15. Blijf thuis 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;
16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).
Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg
hierin het advies van de GGD);
17. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de
afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
18. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
coronavirus is vastgesteld;
19. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

In geval van calamiteiten en bij het verlenen van zorg
In geval van calamiteiten en bij het verlenen van zorg kan het gebeuren dat mensen de 1.5m afstand
niet kunnen bewaren. Dit zullen in eerste instantie de corona coordinator en de mensen die in het bezit
zijn van de bevoegdheid tot reanimatie/gebruik AED zijn. Aanwijzingen van het personeel of van de
hulpdiensten dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Looproutes & plattegrond (entree alleen aan zwembadzijde)
Bestudeer voorafgaand aan de training eerst de plattegronden en de daarop aangegeven looplijnen. De
plattegronden zijn terug te vinden in de bijlagen.
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Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Basisafspraken
Aantallen aanwezigen in de zwemzaal
Accommodatie
Veluwehal (wedstrijdbad)
Veluwehal (instructiebad)
Heuvelrand
Oosterbosbad**

Maximaal aantal sporters
40 sporters
(5x 8)
32 sporters
40 sporters
(5x 8)
60 sporters
(4x 15)

** Voor het Oosterbosbad is een aanvullend protocol beschikbaar
We gaan uit van ca. 8 kinderen per baan. Bij zwemlessen wordt in de Heuvelrand een maximum van 60
kinderen, verdeeld over 4 groepen van maximaal 15, aangehouden.

Registratie van aanwezigheid
Het is verplicht voor de vereniging om te registreren welke trainers-coaches en sporters aanwezig zijn bij
de verschillende trainingsmomenten. In verband met contactonderzoek moeten gegevens tenminste 14
dagen bewaard blijven.

Toiletten, douches en kleedkamers
Alle zwemmers worden gestimuleerd om hun kleding over de zwemkleding aan te trekken en het pand
te verlaten. Wel zal er wel de mogelijkheid zijn voor de zwemmers die hier gebruik van willen maken om
zich in een beperkte tijd van 5 minuten om te kleden na de activiteit. Dit zodat de gast droog het pand
kan verlaten. Toiletten bij de zwemzaal zijn beperkt beschikbaar.
Echter dienen in de kleedhokken hierbij de vakken aangehouden te worden die staan beschreven in de
basisindeling, zie bijlages. De kleedcabines zullen om en om afgesloten zijn om zo de afstand te
waarborgen. Optisport zal aangeven, na opgave van aantallen sporters die aanwezig zijn, welke
kleedruimtes en/of hokjes beschikbaar zijn voor DWK om schoonmaak hiervan te beperken.
De douches zijn beperkt te gebruiken. Een aantal douches zijn gemarkeerd met rode bestickering, deze
douches kunnen niet gebruikt worden. Het wassen van de haren is niet toegestaan.

Gebruik trainingsmaterialen
Trainingsmateriaal, doelen, ballen, dienen na afloop van de training schoon terug in de materiaalhokken
opgeborgen te worden.

Sporters
•
•
•

Sporters van 18 jaar en ouder houden rondom het zwembad 1.5m afstand tot elkaar en tot
kinderen onder de 18.
Het materiaalhok kan met één persoon tegelijk betreden worden.
Landtraining kan niet in de zwemzaal, mits de 1.5m aangehouden kan worden en de groep geen
belemmering vormt in de looproutes.
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Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Ouders
●
●

Het bijwonen van de lessen/trainingen is helaas niet mogelijk.
Bij de doelgroepen met kinderen tot en met 12 jaar hanteren we binnen DWK net als bij
Optisport het kiss-and-ride principe. Ouders mogen de kinderen brengen tot in de zwemzaal
maar dienen daarna direct het pand te verlaten. Van alle ouders zijn contact gegevens in bezit,
waardoor we bij een calamiteit iedereen snel kunnen bereiken. Ook zijn ouders verplicht om
binnen 10 minuten op locatie te kunnen zijn.

Trainers, coaches en instructeurs
●

●
●
●
●
●

Bewaak uiteraard de afstand tussen uzelf en de sporters. In het water hoeven sporters geen
1.5m. afstand aan te houden. Rondom het bad wel, als men 18 jaar of ouder is. Zorg dat je goed
toezicht tijdens de trainingen kan houden. Treed op indien nodig!
Denk met de trainersgroep na over de juiste indeling van de sporters. Zo veel mogelijk
gelijkgestemden qua niveau in dezelfde groep.
Bij het opbouwen van het zwembad houden we ons aan het eenrichtingsverkeer volgens de
looproutes. Bj het afbouwen is dit uiteraard ook van toepassing.
Je bent maar met 1 persoon tegelijk in een materiaalhok.
Landtraining kan niet in de zwemzaal, mits de 1.5m aangehouden kan worden en de groep geen
belemmering vormt in de looproutes.
Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.

Wedstrijden
Voor activiteiten en wedstrijden dienen aparte protocollen opgesteld te worden.

Belangrijke websites
De meest actuele richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en de zwembrache zijn op de volgende websites te
vinden:
●
●
●
●
●
●
●

Algemene RIVM richtlijnen
NOC*NSF: Coronavirus en de sport
DWK bijlage bij protocol verantwoord sporten
Protocollen Zwembranche
Protocol Optisport
DWK-website: Wedstrijdprotocol Zwemmen
DWK-website: Protocol Gebruik Rietkroeg

De looproutes zijn door Optisport uitgewerkt met filmpjes:
• Veluwehal
• Heuvelrand
• Oosterbosbad
Op de DWK website is een speciale pagina ingericht waar deze protocollen ook makkelijk terug te vinden
zijn: https://www.dewaterkip.nl/node/1507
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Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Bijlages
Afsprakendocument Optisport – DWK
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

DWK is op de hoogte van het protocol verantwoord zwemmen en protocol verantwoord
zwemmen Optisport Barneveld 4.0. Bij vernieuwde versies van een van bovenstaande
protocollen zal, wanneer nodig, na ontvangst binnen 3 dagen een aangepast protocol vanuit de
vereniging worden aangeboden.
DWK levert een eigen protocol aan. Hierin zijn o.a. taken en verantwoordelijkheden opgenomen
en wordt aangegeven hoe het aanmelden voor activiteiten in zijn werk gaat.
Voor iedere activiteit is een herkenbare corona-verantwoordelijke aangesteld en
gecommuniceerd naar Optisport Barneveld.
De routing van het zwembad is ons bekend en is met onze leden communiceert.
Voor, tijdens en na iedere activiteit verzorgd Optisport de schoonmaak van de gebruikte ruimtes
en oppervlaktes (perrons/looppaden/badranden). Ook bij sleutel verhuur zal professionele
schoonmaak ingeschakeld worden door Optisport voor schoonmaak van alle gebruikte ruimtes
in het pand.
Optisport ontsmet alle klinken e.d. (aanraakpunten)
Binnen 10 minuten na onze activiteit zijn alle deelnemers uit het pand vertrokken
Wij hebben voor elke activiteit een presentielijst en deze wordt minimaal 12 maanden bewaard.
Deze dient, na opvragen, binnen 2 werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan Optisport
Barneveld. Dit alleen onder zwaarwegende redenen (zoals mogelijke coronabesmetting).
Alleen in noodgevallen is 1 toilet beschikbaar. Deze wordt na ieder gebruik schoongemaakt en
ontsmet door de DWK. In het protocol dat we aanleveren aan Optisport Barneveld staat hoe we
hier mee omgaan en wie verantwoordelijk is.
Er dient bij 18 jaar en ouder rondom het bad altijd 1,5 meter tussen de personen onderling te
zijn.
Buiten georganiseerde activiteiten van DWK is de Rietkroeg gesloten. In de rietkraag wordt ten
alle tijden 1,5m afstand gehouden.
De tribune is, behoudens wedstrijden, gesloten.
Wanneer, tijdens gebruikt van DWK, vanuit de gemeente controles worden uitgevoerd waarbij
misstanden worden geconstateerd, die verwijtbaar zijn aan DWK, zullen alle daaruit
voorkomende kosten en gederfde inkomsten direct door Optisport worden verhaald op DWK en
deze zullen binnen 7 werkdagen worden voldaan.
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Zwem- en Polovereniging
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Standaard
voorzorgsmaatregelen
Versie 4 - 01.09.2020 - DWK | www.dewaterkip.nl | FB DeWaterkip | IG @dewaterkip

8

Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Plattegronden
Basisindeling Veluwehal

Rode lijnen: afgesloten delen, dit zowel door muren, deuren, als materialen waarmee we een sturende
route uitzetten. Echter zijn, bij een noodgeval, alle nooduitgang te allen tijde te gebruiken
Blauwe lijnen: In de grote kleedruimtes zijn lijnen aangebracht als veilig omkleedmarges. In de praktijk
is deze lijn groen (dit heeft een vriendelijke uitstraling en geeft een rustiger effect.
Blauwe vierkant: Kleine omkleed hokjes die opengesteld kunnen worden. De witte blijven gesloten.
In de grote kleedhokken wordt in het midden een tussenschot gecreëerd waardoor er vanuit beide
zijdes de kleedkamer kan worden betreden waarin totaal 4 personen plaats kunnen nemen. 2 vanuit het
25m bad en 2 vanuit het instructiebad.
Ook in de douches zijn vakken gecreëerd dit om gasten de mogelijkheid te geven om zich zelf af te
spoelen na het zwemmen. Er worden vakken gecreëerd waarbij 1.5m afstand kan worden gehouden.
Gele lijn: Wacht lijnen voor receptie en ingang zwembad ook aan zijkant pand
Oranje lijn: deur die tijdens banenzwemmen gesloten is maar bij zwemles word opengesteld.
Groen pijl: ingang
Rode pijl: uitgang
Blauwe stip: Desinfectie punt
De uitgang is aangepast waarbij de deur met de heup of schouder kan worden geopend. Hierdoor
hoeven de gasten de deur niet met hun handen aan te raken. Daarnaast zal een deurdranger worden
geplaatst waardoor de deur te allen tijde weer dicht valt na gebruik. Op de buitenkant van de deur zal
een knop worden geplaatst i.p.v. een deurklink zodat de deur niet als ingang kan worden gebruikt. Als
laatste toevoeging zal op de deur worden aangegeven dat dit alleen een uitgang is en geen ingang.
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Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Indeling zwemlessen Veluwehal (Basisgroepen)

Groen: binnenkomst ouder met zwemles kind en wijze waarop de ouder het pand verlaat.
Paarse stip: plaats waar kinderen worden overgedragen aan de zweminstructeur.
Oranje pijl: Looproute instructeurs met kinderen. Ook route die kinderen lopen, met instructeur, voor ze
opgehaald worden.
Rood: route die ouders lopen als ze hun kinderen op komen halen. Kinderen kunnen niet douchen na de
zwemles en dienen direct door de ouder meegenomen te worden.
Algemeen:
Bij de ingang is een medewerker van optisport aanwezig die de toestroom reguleert en controleert op
gebruik van de desinfecterende middelen.
Bij start zwemles
Bij het ophalen van de zwemles dienen ouders gebruik te maken van de ‘personeelsingang’ aan de
zijkant van het pand. De instructeur van het instructiebad doet de deur open voor de ouders wanneer
de kinderen klaar zitten ( op de bank in het instructiebad) om opgehaald te worden. Om hierna de
uitstroom beter te sturen kunnen de ouders zowel via de vuile als schone voetengang naar de
kleedkamers. Het gebruik van de zij ingang is zodat ouders die kinderen komen brengen, niet in de
zelfde rij staan als de ouders die hun kind komen halen. Hierdoor kunnen we het beter reguleren.
Ouders die de kinderen komen brengen kunnen pas vanaf de start van de les het pand betreden.
Kinderen komen al met de zwembroek aan het pand binnen. Ze kunnen niet meer worden omgekleed.
Ouders hebben alleen de mogelijkheid om broek en shirt uit te doen en deze of mee te nemen of op een
van de aangewezen plekken neer te leggen
Ouders die de kinderen op komen halen dienen 5 minuten voor het einde van de les in de wachtrij
plaats te nemen aan de zijkant van het pand. De kinderen worden gepositioneerd op de banken en
ouders lopen de route volgens de rode pijl. Ze hebben dan de mogelijkheid de kleding aan te trekken en
dienen hierna direct het pand te verlaten. Ook op de buitenzijde van de locatie zal op meerdere plekken
worden geattendeerd op de 1,5m afstand.
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Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Indeling banenzwemmen / zwemtraining veluwehal

Legenda:
Groen: looproute zwemmer voor zwemmen
Rood: looproute zwemmer na zwemmen
Blauwe lijn: lijnen in het water
Algemeen:
Bij de ingang staat de corona coördinator of een aangewezen persoon die de toestroom reguleert en
controleert op gebruik van desinfecterende middelen.
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Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Basisindeling Heuvelrand

Rode lijnen: afgesloten delen, dit zowel door muren, deuren, als materialen waarmee we een sturende
route uitzetten Echter zijn, bij een noodgeval, alle nooduitgang te allen tijde te gebruiken.
Blauwe lijnen: In de grote kleedruimtes zijn lijnen aangebracht als veilig omkleedmarges. In de praktijk
is deze lijn groen (dit heeft een vriendelijke uitstraling en geeft een rustiger effect.
Blauwe vierkant: Kleine omkleed hokjes die opengesteld kunnen worden. De witte blijven gesloten.
Gele lijn: Wacht lijnen voor receptie en ingang zwembad
Groen pijl: ingang en looproute bij binnenkomst nieuwe bezoeker
Oranje pijl: looproute voor zwemlesouders die hun kind komen ophalen
Rode pijl: uitgang (omdat de uitgang door de draaideur is kan oppervlakte contact niet worden
vermeden, daarom zal ook buiten een desinfectiepunt staan.
Blauwe stip: Desinfectie punt
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Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Indeling zwemlessen Heuvelrand (Basisgroepen)

Legenda:
Groen: binnenkomst ouder met zwemles kind en wijze waarop de ouder het pand verlaat.
Paarse stip: plaats waar kinderen worden overgedragen aan de zweminstructeur.
Oranje pijl: Looproute instructeurs met kinderen
Rood: route die ouders lopen als ze hun kinderen op komen halen. Kinderen kunnen niet douchen na de
zwemles en dienen direct door de ouder meegenomen te worden.
Algemeen:
Bij de ingang staat een medewerker van optisport die de toestroom reguleert. Ouders die de kinderen
komen brengen kunnen pas vanaf de start van de les het pand betreden. Kinderen komen al met de
zwembroek aan het pand binnen. Ze kunnen niet meer worden omgekleed. Ouders hebben alleen de
mogelijkheid om broek en shirt uit te doen en deze of mee te nemen of op een van de aangewezen
plekken neer te leggen
Ouders die de kinderen op komen halen dienen 5 minuten voor het einde van de les het pand te
betreden. Ook op de buitenzijde van de locatie zal op meerdere plekken worden geattendeerd op de
1,5m afstand.
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Zwem- en Polovereniging
“De Waterkip” Barneveld
Protocol “Sporten bij DWK”
Indeling banenzwemmen / zwemtraining Heuvelrand

Legenda:
Groen: looproute zwemmer voor zwemmen
Rood: looproute zwemmer na zwemmen
Blauwe lijn: lijnen in het water
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