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Regels verantwoord Zwemmen Revant   Versie 4, 8 juni 2021 

Algemene regels: 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals:  

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,  

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

 Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;  

 Vermijd drukte;  

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;  

 Schud geen handen;  

 Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;  

 In alle overdekte ruimten in en rond het zwembad is het dragen van een mondkapje 

verplicht voor personen ouder dan 12 jaar:  

o Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte 

ruimte) geldt: 

▪ geen mondkapjesplicht voor zwemmers;  

▪ wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers;  

o De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er:  

▪ actief wordt gesport (ook op de kant);  

▪ (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van  

  de les, training of instructie teveel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop  

  is het dragen van een mondkapje wel verplicht; 

o Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.  

 Gemeenschappelijke kleedruimten mogen alleen gebruikt worden als de 1,5 meter 

richtlijn kan worden gewaarborgd. Er mag geen kleding in de kleedhokjes of 

gemeenschappelijke kleedruimte achter blijven, de kleding dient in tassen te worden 

opgeborgen, huurder wijst daarvoor een plek aan; 

 Er is een looproute in het zwembad: 

Breda: de ingang is via hoofdingang naar het zwembad. Uitgang verloopt via 

nooduitgang zwembad (eenrichtingverkeer); 

Goes: de ingang is via hoofdingang naar het zwembad. Toegang via schuifdeur, 

uitgang via loopdeur. Retour via hoofduitgang; 

 Vanaf 18.00 uur is doordeweeks het zwembad beschikbaar voor huurders; 

 Huurders en hun zwemmers mogen pas 10 minuten voor aanvang van hun activiteit 

het zwembad betreden, om drukte te voorkomen vragen wij u en uw medezwemmers 

om Revant niet eerder te betreden en Revant zo snel mogelijk na de activiteit te 

verlaten. 

 

Regels huurder: 

 Communiceert de geldende regels met eigen medewerkers/vrijwilligers, zwemmers, 

ouders via de eigen communicatiemiddelen;  

 Er dient vooraf een screening plaats te vinden van de gebruikers per groep per keer;  

 Er dient registratie plaats te vinden van de gebruikers per groep per keer, zodat zij 

bereikt kunnen worden in geval van een eventuele uitbraak. Deze gegevens dienen 

minimaal 4 weken beschikbaar te blijven. 

o gegevens zwemmer: volledige naam, datum en tijdstip van aankomst,  

e-mailadres en telefoonnummer; 

o de huurder vraagt om toestemming aan de zwemmer (of hun wettelijke 

vertegenwoordiger) voor de verwerking en overdracht ten behoeve van de 

uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke 

gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze 

toestemming vrijwillig is; 

o gegevens dienen op dusdanige wijze te worden verwerkt dat daarvan geen 

kennis kan worden genomen door onbevoegde personen.  
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 Er is een corona verantwoordelijke aangewezen bij de huurder, deze is aanwezig 

tijdens gebruik zwembad; 

 Houdt regelmatig https://water-vrij.nl/organisaties/ in de gaten, daarop staat het 

meest recente “Protocol Verantwoord zwemmen” waarop dit document is gebaseerd; 

 Er is een looproute in het zwembad, huurder wijst gebruikers op deze maatregelen.  

Huurders, zwemmers en begeleiders dienen vanuit de hoofdingang de directe route 

te lopen naar het zwembad (hier niet van afwijken) en vice versa naar de uitgang. 

 Zwemmers: 

o dienen te worden aangesproken als deze zich niet aan de regels houden; 

o het toiletbezoek bij Revant dient tot een minimum beperkt te worden; 

o douches zijn geopend, waarbij 1,5 meter in acht genomen dient te worden.  

 Personen met onderliggend lijden krijgen het advies om niet deel te nemen aan het 

zwemmen; 

 Er mag geen kleding in de kleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimte achter 

blijven, de kleding dient in tassen te worden opgeborgen, huurder wijst daarvoor een 

plek aan. 

 

Groepsactiviteit: 

 Zwemmen mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen. Dit gebeurt individueel of in 

groepsverband met maximaal 50 personen. Dit is exclusief de instructeur; 

 Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan indien dit voor de aard van 

de activiteit vereist is; 

 Direct na de activiteit en tijdens instructies, pauzes, time-out e.d. dienen de geldende 

afstandsregels weer in acht genomen te worden. 

 

Zwemlessen/schoolzwemmen: 

 De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter van de 

kinderen ouder dan 17 jaar en volwassenen, bij voorkeur vanaf de kant; 

 Bij kinderen tot en met 17 jaar is geen afstandsbeperking van kracht.; 

 De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en 

begeleiders; 

 Per kind is één ouder/verzorger uit hetzelfde huishouden toegestaan, mits het 

maximaal aantal personen niet wordt overschreden;  

 Indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het toegestaan 

dat een ouder/verzorger meegaat om te helpen. Het is de bedoeling dat de 1,5 meter 

ook in het omkleedgedeelte aangehouden word; 

 Ouders houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot personen van 13 jaar en ouder die 

niet uit hetzelfde huishouden komen; 

 De ouder/ verzorger dient na het omkleden direct het pand en terrein te verlaten. 

Banenzwemmen: 

 De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 

meter van de zwemmers vanaf de kant; 

 Tijdens de activiteiten dienen de geldende afstandsbeperkingen onverminderd 

nageleefd te worden, tenzij dat niet vermeden kan worden zoals bij het passeren of 

het inhalen; 

 

Regels Zwemmers:  

 Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en 

ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 

afstand te houden. Leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot 18 

jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens specifieke 

activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk; 

 Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 

https://water-vrij.nl/organisaties/

