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Voorwoord 
 
  
Beste lezer, 
Voor je ligt het COVID-19 veiligheidsplan, speciaal opgezet voor én door stichting Zwembad de Fuut 
in Reeuwijk. Dit veiligheidsplan hebben wij met veel zorg en aandacht opgesteld om samen vooruit 
te kijken. Dit veiligheidsplan is een bundeling van de herziene regels. 
 

SAMEN - VEILIG - OPEN 
 
Covid-19 houdt de samenleving al weken in zijn greep en moet iedereen wennen aan de 1,5 meter 
samenleving. Met het uitspreken van de maatregelen door demissionair premier Rutte en 
demissionair minister De Jonge op 13 april jl. is ook voor de zwembaden regelgeving aangekondigd. 
De maatregelen in dit veiligheidsplan zijn afgestemd op de richtlijnen van het RIVM. Hierbij is 
rekening gehouden met de informatie vanuit de Rijksoverheid van 11 maart 2021 jl. en het protocol 
3.0: ‘UPDATE PROTOCOL VERANTWOORD ZWEMMEN – VERSIE 3.0’ 
(https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie-
3.0.pdf) 
 
 

 
Voor Sport en Spel geldt: 
 

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen  
en activiteiten volgen. 

• Jongeren vanaf 13 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan 
met 1,5 meter afstand ertussen. 

• Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 
1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, aangepast 
gebruik kleedkamers en douches. 

 
 

 
De Fuut is er voorstander van om juist in deze uitzonderlijke situatie haar (trouwe) bezoekers 
welkom te heten in ons prachtige openluchtzwembad. Gezondheid en veiligheid staan echter altijd 
op nummer 1 en daarom zijn er verschillende maatregelen getroffen om op een veilige manier met 
elkaar te zwemmen met ingangsdatum zaterdag 24 april 2021. 

 
Het bad gaat in fases veilig open. Te beginnen met alléén de mogelijkheid om banen te  
zwemmen in het wedstrijdbad voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar met een geldig 
zwemdiploma. Daarnaast is het peuterbad tot en met 4 jaar en gezinszwemmen/recreatief 
zwemmen vanaf 4 jaar (geen zwemdiploma = vlindertjes verplicht! en < 8 jaar met 18+ begeleiding). 
De douches en WC’s zijn te gebruiken.  
Per week blijft het bestuur evalueren of het plan aangepast c.q. verruimd kan worden.  

 
Het actuele nieuws volgen wij op de voet en zullen we aanpassen waar nodig. 

 
Met sportieve groet, 
Bestuur Zwembad de Fuut 
Dieter, Erik, Richard, Wolter & Monique 
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Inleiding 
 
  
Dat je door voldoende te bewegen gezond, fit en vrolijk kan blijven, dat wisten we al. Zo wordt de 
kans op hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, longklachten, depressie, suikerziekte en vele andere 
chronische ziekten door bewegen en sporten op langere termijn stukken kleiner. Echter, in deze 
tijden van het coronavirus, komt bewegen en sporten onder druk te staan. 
 
De huidige regeringsmaatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus leiden namelijk soms letterlijk 
tot beperkingen in onze bewegingsvrijheid. Het is echter onverstandig om in deze periode niet tot 
nauwelijks in beweging te komen. Regelmatige lichaamsbeweging stimuleert namelijk het 
immuunsysteem, is goed voor de conditie van hart en longen, houdt spieren, pezen en botten sterk 
en vermindert gevoelens van angst en stress. In deze tijden is het dus belangrijker dan ooit om aan je 
gezondheid te werken. 
 

 

 
 
De Fuut is de uitgelezen plek om aan je gezondheid te werken, voor groot en klein. Voor  
bezoekers willen wij de mogelijkheid bieden om aan hun mentale en fysieke gezondheid te werken 
middels het zwemmen van banen. Om dit op een veilige manier in te richten, is dit COVID-19 
veiligheidsplan opgesteld. 
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Protocol 
 
  
Door middel van deze vierde versie van het protocol wordt er gestreefd naar het opzetten van een 
aangepaste situatie rondom het banenzwemmen en het gebruik maken van het peuterbad. Dit 
betekent dat deze versie indien mogelijk aangevuld zal worden en de regels mogelijk aangescherpt of 
versoepeld. Per week wordt door het bestuur bepaald of we de openingstijden en de opzet kunnen 
verruimen c.q. aanpassen. Wij hopen op uw samenwerking om deze aanpassingen tot een succes te 
maken. 
 
Op zaterdag 24 april gaat de Fuut weer verder open. 
 
Het banenbad 
• Op zaterdag 24 april is het 25-meter bad open voor banenzwemmers van 13 jaar en ouder, in 

het bezit van een zwemdiploma 
• Per tijdsblok van 1,5u mogen maximaal 25 personen zwemmen (gebruik van mandjes 

verplicht). 
• Van te voren dient men zich online via www.zwembaddefuut.nl, aan te melden voor het 

gewenste tijdsblok. 
• Wanneer scholen open zijn en in de eerste 2 weken van opening, is het banen-zwem-rooster 

als volgt: 
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag: 

  1.  07.30 - 09.00       (08.50 bad verlaten) 
  2.  09.00 - 10.30       (10.20 bad verlaten) 
  3.  10.30 - 12.00       (11.50 bad verlaten) 
  4.  16.30 - 18.00       (17.50 bad verlaten) 
  5.  18.00 - 19.30       (19.20 bad verlaten) 

woensdag: 
  1.  07.30 - 09.00       (08.50 bad verlaten) 
  2.  09.00 - 10.30       (10.20 bad verlaten) 
  3.  10.30 - 12.00       (11.50 bad verlaten) 

4. 18.00 - 19.30       (19.20 bad verlaten) 
 zaterdag-zondag: 
  1.  09.00 - 10.30       (10.20 bad verlaten) 
• Bij binnenkomst abonnement scannen, een schoon mandje nemen en via de aangegeven  

route naar het terras lopen (via voetenbad A). 
• Op het terras staan de mandjes op de aangegeven plekken, badjas/kleding en handdoek 

worden erin gelegd en men vervolgt de route naar het bad. 
• Het bad is verdeeld in 3 vakken van 2 banen. De banen 1-2 en 5-6 is voor de minder snelle 

zwemmers. De banen 3-4 zijn voor de snelle zwemmers. In de even banen wordt heen  
gezwommen en in de oneven banen terug gezwommen. 

• Men kan tot 45 minuten voor het einde van het tijdsblok binnenkomen. 
• 10 minuten voor het einde van het tijdsblok het bad verlaten. Volgens de aangegeven  

route loopt men terug naar het mandje, kleedt zich weer aan, zet het mandje terug op de  
gemarkeerde locatie en verlaat het terrein via de aangegeven uitgang (voetenbad B) 

• 1 kleedkamer wordt beperkt opengesteld; dit is voor de banenzwemmers ‘Kleedkamer 1’. 
Hierin zijn 4 ‘kamers’ gereserveerd voor gebruik.  

• De WC is gesloten. 
• De douches zijn dicht. 
• Horeca is beperkt geopend. 
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Het peuterbad 
• Vanaf zaterdag 24 april is het peuterbad voor ouders met kinderen zonder diploma tot en  

met 4 jaar geopend. 
• Per gezin is 1 ouder het maximum. 
• Kinderen tot en met 4 jaar moeten altijd onder toezicht van een volwassen persoon zijn 
• Kinderen tot en met 4 jaar zonder diploma mogen gratis naar binnen, de begeleidende  

volwassen(en) moet(en) wel in het bezit zijn van een abonnement of tienbadenkaart. 
• Toegang alleen tot het peuterbad. Het instructie- en het wedstrijdbad zijn niet toegankelijk 

voor zowel de kinderen als de volwassen begeleiders 
• Per tijdsblok zijn maximaal 15 ouders met 2 kind(eren) toegestaan bij het peuterbad. 
• Van te voren dient men zich online op www.zwembaddefuut.nl  aan te melden voor het 

gewenste tijdsblok. 
• We werken in tijdsblokken van 1,5 uur:   
 maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag: 
  1.  07.30 - 09.00       (08.50 bad verlaten) 
  2.  09.00 - 10.30       (10.20 bad verlaten) 
  3.  10.30 - 12.00       (11.50 bad verlaten) 
  4.  16.30 - 18.00       (17.50 bad verlaten) 
  5.  18.00 - 19.30       (19.20 bad verlaten) 
 woensdag: 
  1.  07.30 - 09.00       (08.50 bad verlaten) 
  2.  09.00 - 10.30       (10.20 bad verlaten) 
  3.  10.30 - 12.00       (11.50 bad verlaten) 
  4.  12.00 - 13.30       (13.20 bad verlaten) 
  5.  13.30 - 15.00       (14.50 bad verlaten) 
  6.  15.00 - 16.30       (16.20 bad verlaten) 
  7.  16.30 - 18.00       (17.50 bad verlaten) 
  8.  18.00 - 19.30       (19.20 bad verlaten) 
 zaterdag-zondag: 
  1.  11.00 - 12.30       (12.20 bad verlaten) 
  2.  12.30 - 14.00       (13.50 bad verlaten) 
  3.  14.00 - 15.30       (15.20 bad verlaten) 
  4.  15.30 - 17.00       (16.50 bad verlaten) 
• Bij binnenkomst abonnement scannen, en via de aangegeven route naar het terras van het 

peuterbad lopen (direct rechtsaf). 
• Op het terras staan stoelen op aangegeven plekken, badjas/kleding en handdoek worden  

daarop gelegd. 
• 10 minuten voor het einde van het tijdsblok het bad verlaten. 
• 1 kleedkamer wordt beperkt opengesteld; dit is voor de bezoekers aan het peuterbad  

‘Kleedkamer 2’. Hierin zijn 4 ‘kamers’ gereserveerd voor gebruik. De WC is gesloten. 
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Het instructiebad en 25-meterbad voor gezinnen 
• Vanaf 24 april is het instructiebad (ondiepe) en het 25-meterbad open voor  

gezinnen. Alle badgasten vanaf 5 jaar moeten in het bezit zijn van een abonnement of een 
tienbadenkaart (op adres/huishouden), en moeten online reserveren. Het aantal toegestane 
badgasten voor het recreatief zwemmen is 50 per tijdsblok van 2 uur. Zij komen bij voorkeur 
in badkleding naar De Fuut. Iedere zwemmer pakt een mandje bij de ingang. Max 50 aan te 
bieden per tijdslot.  

• Er geldt 1,5 meter t.o.v. 13+-ers buiten het gezin. Daar zal op worden toegezien. 
• Openingstijden voor het recreatief zwemmen wanneer scholen open zijn en in de eerste 

week van opening:   
 woensdag: 
  12.00 - 14.00 

14.00 - 16.00 
16.00 - 18.00 

 zaterdag-zondag: 
  11.00 - 13.00 
  13.00 - 15.00  
  15.00 - 17.00 (16.45 bad verlaten) 
• Dit seizoen starten we met toegang alleen voor abonnementhouders en tienbadenkaarten. 
• De ouders zijn verantwoordelijk voor het feit dat hun kind(eren) in het bezit moet(en) zijn 

van een zwemdiploma. Bij twijfel mag de toezichthouder het kind voor laten zwemmen. 
• Laat uw kind(eren) thuis naar het toilet gaan voordat zij naar De Fuut komen. 
• Horeca is beperkt geopend. 
• Kleedkamers zijn beperkt open, twee buitentoiletten alleen bij noodgevallen voor deze groep 

geopend. 
• Indien er, zoals altijd, niet voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn kan het bad helaas niet 

open. 
• Respecteer de 1,5m afstand tot onze Fuut-vrijwilligers op het terrein. 
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Veiligheids- en hygiëneregels voor vrijwilligers 
(op basis van Richtlijnen RIVM): 
 
 
De vrijwilligers in de Fuut worden - net als onze bezoekers - voor zover mogelijk beschermd om 
mogelijke overdracht van het COVID-19 virus tegen te gaan. Hierdoor hebben wij naast alle 
hygiënemaatregelen, ook voor onze medewerkers het volgende verzocht: 

 
• Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan; 
• Houd 1,5 meter afstand van iedereen; 
• Schud geen handen; 
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor het eten, na 

toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat; 
• Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start 

van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen; 
• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
• 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; 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus  

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 
worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog 
besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 
en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 

• Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 
het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de werkzaamheden klachten ontstaan zoals: neus- 
verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker 
binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. 

• WC in de kassaruimte is gesloten. Bij hoge nood alleen invalidentoilet gebruiken 
• Maximaal 2 personen in de kassaruimte! Gebruik het scherm en draag een mondkapje. 

Heb je iets nodig uit de kassa, vraag het de kassa-medewerker van dienst. 
• Op het zwembadterrein hebben onze vrijwilligers extra toezichtfunctie. Zij zijn duidelijk 

herkenbaar aan hun Fuut polo en/of hesje. Wij vragen hen mensen aan te spreken wanneer 
er: 
o Te veel mensen samen zijn op een plek 
o De 1,5 meter afstand regel niet in acht genomen wordt 
o Gasten niet fit ogen, hoesten of de verdenking hebben ziek te zijn. 
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Bezoekers 
 
  
Om de veiligheid te waarborgen zullen de bezoekersaantallen gemanaged moeten worden. Hierdoor 
zijn er verschillende maatregelen in werking gesteld. 
 
Abonnementhouders 
Tijdens het volgen van dit veiligheidsplan zijn bezoekers met een abonnement of een 10-badenkaart 
voor het jaar 2021 toegestaan in het zwembad. Dit seizoen worden geen losse kaarten verkocht. Een 
abonnement kost €55,- per persoon, zonder gezin-staffel. 
Een tienbadenkaart kan per adres/huishouden worden aangeschaft voor €38,- per kaart. 
Kinderen tot 4 jaar zonder abonnement mogen onder toezicht van een ouder gratis; alleen in het 
peuterbad! 
Abonnementen en tienbadenkaarten kunnen bij de kassa worden gekocht buiten openingstijden. De 
datums en tijden worden via www.zwembaddefuut.nl kenbaar gemaakt 
 
Tijdsblokken voor banenzwemmen, recreatief zwemmen en peuterbad 
Om de toestroom van bezoekers te controleren is er besloten om met tijdsblokken te werken. 
Daarbij geldt vol=vol. U komt binnen na controle van uw abonnement via de scanner aan de 
buitenzijde van de kassa. Zijn er nog plekken vrij in een tijdblok, dan is de deur open; zijn we vol, dan 
sluiten we de deur. Uitzondering is zichtbaar bij beschikbaarheid van een mandje binnen een 
tijdsblok. De kassamedewerker kan u toegang verlenen. 
U moet altijd in het eerste uur van een blok van 1,5 uur binnen zijn. Daarna zijn de deuren sowieso 
gesloten. Tien minuten voor sluiting van het tijdsblok dient u het bad te verlaten, uw mandje met 
spullen te pakken en De Fuut te verlaten. Zo vermijden we te grote aantallen mensen bij elkaar 
(vertrekkende en komende bezoekers) en kan het  personeel schoonmaken en desinfecteren voordat 
de volgende groep binnenkomt. 
 
Vierkante meters 
Volgens de richtlijnen van de brancheorganisatie WiZZ (Vereniging Werkgevers in Zwembaden en 
Zwemscholen) mogen er in ons banenbad maximaal 25 mensen (leeftijd 13 jaar en ouder) tegelijk 
banen zwemmen en 15 ouders met maximaal 2 kinderen bij het peuterbad. Bij het recreatief 
zwemmen mogen 50 personen in het hele bad (instructie -en banenbad). Hier geeft de Fuut dan ook 
gehoor aan. Tijdens het zwemmen en tevens op ons  terrein geldt; houd tussen 13+-ers anderhalve 
meter afstand van elkaar.  
Fuut vrijwilligers hebben hier een adviserende, uitvoerende en leidinggevende rol in. 
 
Kassa 
Wanneer de bezoekers voor het desbetreffende tijdsblok arriveren, wachten zij voor de ingang van 
De Fuut bij de fietsenrekken op gepaste afstand van elkaar. Als men naar binnen mag, scant men het 
abonnement of tienbadenkaart bij de scanner. Er staan tellers om de personen te checken die in en 
uit gaan. Men krijgt een schoon mandje mee om de tas/handdoek in te bewaren op het terras 
(neerzetten op aangewezen plekken). Dit mandje dient na afloop op de daarvoor aangegeven plek te 
worden teruggezet. 
 
Banen in het bad bij banenzwemmen 
Verdeling 3 vakken van 2 banen (1-2, 3-4, 5-6). Ieder vak heeft een lijn voor een duidelijke markering 
van de zwemrichting die hoger bevestigd is om er makkelijk onder door te zwemmen. 
Bij het recreatief zwemmen gaan de lijnen uit het bad. 
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Klok 
10 minuten voor het einde van het tijdsblok wordt men verzocht het bad te verlaten. 
 
Overige ruimtes 
Alle douches en toiletten blijven gesloten. Indien echt hoognodig kan bij de kassa de sleutel van het 
invalidentoilet worden opgehaald.  
 
Chloor 
De chloorwaarde is vastgesteld op 2.0 ppm (mg/l). 
Chloor kan irritaties veroorzaken aan huid en ogen en mogelijk effect hebben op de kleur van uw 
badkleding. 
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Communicatie op en voor het terrein 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie 
 

Instructie route Geen toegang voor bezoekers 

 

 

 

 

 

 

 

 Routepijlen 
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Communicatie op en voor het terrein 
 
  
Voor de banenzwemmers (rode route) 
Bij binnenkomst abonnement scannen en een schoon mandje nemen. De banen zwemmers volgen 
de rode route via voetenbad A - terras - bassin (zwemmen) - terras - voetenbad B naar de uitgang. 
Kleedkamer 1 (links op het kaartje) kan gebruikt worden voor het omkleden voor en na het 
zwemmen. Alle eigendommen gaan in het mandje mee naar het terras. Bij het verlaten van het 
zwembad levert de gast het mandje bij de uitgang in. 
 
Voor het peuterbad (paarse route) 
Bij binnenkomst abonnement scannen en via de aangegeven route naar het terras van het  
peuterbad lopen (men kan kleedkamer 2 gebruiken). Op het terras staan de stoelen op de  
aangegeven plekken, badjas/kleding en handdoek worden erop gelegd en men zit op 1,5 meter van 
de andere ouder aan/in het bad.  
 
• Bezoekers van het peuterbad hebben geen toegang tot het instructiebad (ondiepe) en het 

banenbad. Bezoekers van het instructiebad en banenbad hebben geen toegang tot het 
peuter.  

 
• De kleedkamers zijn verdeeld in 2 herenkleedhokjes (ene zijde) en 2 dameskleedhokjes (aan  

de overzijde). NB. Omkleden thuis heeft nog steeds de voorkeur. 
 
• Indien echt hoognodig kan bij de kassa de sleutel van het invalidentoilet worden opgehaald. 

 
• Tijdens recreatief zwemmen kan bij noodgevallen gebruik worden gemaakt van de twee 

buitentoiletten 
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Communicatie op en voor het terrein 
 

 

 
Veiligheidshesje Vrijwilligers 

(voorzijde) 

 
Veiligheidshesje Vrijwilligers 

(achterzijde) 
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Nawoord 
 
 
Door middel van deze tweede versie van het protocol wordt er gestreefd naar het opzetten  
van een aangepaste situatie rondom het banenzwemmen en het gebruik van het peuterbad. Dit 
betekent dat deze versie indien mogelijk aangevuld zal worden en de regels mogelijk  
aangescherpt of versoepeld. 
Wij hopen op uw samenwerking om deze aanpassingen tot een succes te maken. 
Alvast bedankt voor uw enthousiasme en vertrouwen in Zwembad de Fuut. 
 

SAMEN-VEILIG-OPEN 
 
Namens het bestuur 
Stichting Zwembad de Fuut 
 
Dieter Möckelmann 
 
 

 


