
   
 

   
 

 

Protocol Verantwoord Zwemmen in Zwembad De Terp 

 

Inleiding 

Zwembad De Terp onderschrijft het protocol Verantwoord Zwemmen, dat door de Zwembranche is 
opgesteld. In dit document is dit protocol uitgewerkt naar de praktijk van ons zwembad. In het belang van 
onze zwemmers en medewerkers dienen de richtlijnen in dit protocol nauwgezet nageleefd te worden. Wij 
maken onderscheid in twee fases. In dit protocol wordt uitgelegd, waar de fases uit bestaan. Hieronder 
volgen algemene, hygiënische en maatregelen en richtlijnen per bezoekersgroep.  
 
 
Algemene maatregelen 

• Testen bij klachten: Blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 

• Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen. 

• Schud geen handen. 

• Was vaak en goed je handen. 

• Hoest en nies in je ellenboog. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 
 

 

Bezoek van Zwembad De Terp 

• Om toegang te verkrijgen tot de sportaccommodatie is voor personen vanaf 18 jaar een geldig 
coronatoegangsbewijs verplicht. Let op: er is een uitzondering voor mensen, die functioneel 
aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk 
hierbij aan zwembadpersoneel en vrijwillige lesgevers 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar: 
a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 

13 jaar 
b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand 

te houden 
c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar 

• Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat 
verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad 

• De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor sportbeoefening  

• Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens 
een bezoek aan het zwembad bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk 
of smaak 



   
 

   
 

Hygiëne en schoonmaken 

• In de hal bij de kassa dient men de handen te desinfecteren 

• Gebruikte ruimten worden na ieder dagdeel schoongemaakt 

• De banken en deurkrukken in de kleedkamers worden frequent schoongemaakt en in de 
wisselcabines worden daarnaast ook de deurtjes meegenomen 

• Chloorwaarde wordt verhoogd naar 1,2 mg/l en de zuurwaarde verlaagd naar 7,0 mg/l 

• Er kan gebruik worden gemaakt van de douchets 

• Houd waardevolle spullen thuis. Er is slechts een beperkt aantal kluisjes beschikbaar 
 
 
Reservering 

Reserveren is niet meer verplicht. Wij blijven dit echter nog wel aanbieden. Reserveren kan via de knop 
"Reserveren en Tickets” op onze website www.zwembaddeterp.nl. U komt dan in onze webshop. Als u in 
het bezit bent van een magneetkaart, heeft u begin dit jaar bericht gehad over uw account. Mocht u deze 
gegevens niet meer hebben, dan kunt u een mail sturen naar info@zwembaddeterp.nl. Mocht u nog geen 
account hebben, dan dient u deze aan te maken in de webshop.  
 
 

Fasen van openstelling per doelgroep en richtlijnen 
tijdens gebruik 
 
De zwembadbranche werkt gefaseerd naar de reguliere situatie toe. De branche hanteert hierin 
verschillende fasen: 
 
Fase 0: alles gesloten 
Fase 1: beperkte opening onder strikte regels (de huidige situatie) 
Fase 2: reguliere opening 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zwembaddeterp.nl/
mailto:info@zwembaddeterp.nl


   
 

   
 

Fase 1 
Deze fase is gestart op zondag 16 januari 2022 met de volgende activiteiten. 
 
 

Zwemlessen 

• Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op 
• Ouders/begeleiders krijgen toegang met een geldig coronatoegangsbewijs om te ondersteunen bij 

het omkleden. Tijdens de les en diplomazwemmen dienen ouders/begeleiders buiten de locatie te 
verblijven 

• Betaal bij voorkeur online. Als dit niet anders kan dan per pin of contactloos 
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar: 

a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 
13 jaar 

b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand 
te houden 

c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar 
• Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat 

verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad 
• De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens de zwemles indien dat nodig is voor instructie  
• Kinderen mogen 10 minuten voor aanvang van de les de kleedkamer in 
• Stop de kleding in een tas en laat deze achter op de omkleedplek 
• De kinderen worden bij de deur van de kleedkamer opgehaald  
• Na de les worden de kinderen weer naar de deur van de kleedkamers teruggebracht  
• Zie ook Bezoek van Zwembad De Terp 

 
 

Banen zwemmen 
• 10 minuten voordat uw tijd begint, gaat het zwembad open 

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

• Zie ook Bezoek van Zwembad De Terp 

• Onze actuele openingstijden kun u vinden op onze website www.zwembaddeterp.nl 
 
 

Trimzwemmen 

• 10 minuten voordat uw zwemtijd begint, gaat het zwembad open 

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

• Zie ook Bezoek van Zwembad De Terp 

• Onze actuele openingstijden kun u vinden op onze website www.zwembaddeterp.nl 

 
 
Aquafitness 50+ 

• 10 minuten voordat de les begint, gaat het zwembad open 

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

• Zie ook Bezoek van Zwembad De Terp 

• Onze actuele openingstijden kun u vinden op onze website www.zwembaddeterp.nl 
 
 
 
 

http://www.zwembaddeterp.nl/


   
 

   
 

Aquasporten 

• 10 minuten voordat de les begint, gaat het zwembad open 

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

• Zie ook Bezoek van Zwembad De Terp 

• Onze actuele openingstijden kun u vinden op onze website www.zwembaddeterp.nl 
 
 

Fifty-fit en Zwem en Ontmoet 65+ 

• 10 minuten voordat de les begint, gaat het zwembad open  

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

• Zie ook Bezoek van Zwembad De Terp 

• Onze actuele openingstijden kun u vinden op onze website www.zwembaddeterp.nl 
 
 

Discozwemmen 

• 5 minuten voordat het discozwemmen begint, gaat het zwembad open 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst 

• Zie ook Bezoek van Zwembad De Terp 

• Onze actuele openingstijden kun u vinden op onze website www.zwembaddeterp.nl 
 
 

Baby-en peuterzwemmen 

• Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor een handdoek, die over het aanwezige aankleedkussen 
gelegd kan worden.  

• De aankleedkussens worden voor en na het gebruik gedesinfecteerd 

• 10 minuten voordat de les begint, gaat het zwembad open 

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

• Zie ook Bezoek van Zwembad De Terp 

• Onze actuele openingstijden kun u vinden op onze website www.zwembaddeterp.nl 
 
 

Gezinszwemmen 

• 10 minuten voordat de les begint, gaat het zwembad 

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst 

• Zie ook Bezoek van Zwembad De Terp 

• Onze actuele openingstijden kun u vinden op onze website www.zwembaddeterp.nl 

 
 
 

Fase 2 
In deze fase zal de reguliere opening weer een feit zijn. 

http://www.zwembaddeterp.nl/
http://www.zwembaddeterp.nl/

