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Woord vooraf
SAMEN VEILIG ZWEMMEN!

Het Covid-19 virus zal jammer genoeg nog een hele tijd onze maatschappij beïnvloeden.

We zouden dan ook graag een aantal eenvoudige basisspelregels willen afspreken om de 
veiligheid van de zwemmers en hun familie, maar ook van de trainers te waarborgen. Op 
deze manier zorgen we ervoor dat de trainingen vlot, veilig en zonder onderbrekingen 

kunnen plaatsvinden.

Deze afspraken werden eveneens in samenspraak met de zwembadbeheerder van de 
gemeente Aartselaar opgemaakt.

Wij rekenen dan ook op jullie begrip en samenwerking zodat iedereen terug kan deelnemen 
aan  de zwemlessen en trainingen.

Indien er vragen zouden zijn kan je die uiteraard aan ons stellen via covid@svaz.be

mailto:covid@svaz.be


Algemene regels

❖ Wie ziek is of symptomen (*) heeft, komt niet trainen en neemt onmiddellijk contact op met 
zijn huisarts voor verder advies.

❖ Zwemmers die een hoog-risico contact hadden, komen twee weken niet trainen. Dit geldt 
ook voor iedereen die terugkomt uit een rode zone. 

❖ Heb je een huisgenoot met symptomen (*), dan sla je alvast de trainingen over tot  iedereen 
in het gezin weer genezen is. 

❖ Het protocol is erop gericht dat de zwemgroepjes binnen het zwembadgebouw strikt 
gescheiden worden gehouden. Iedere zwemmer houdt zich hieraan, ook als er vriendjes of 
broertjes/zusjes in  een andere groep zitten. 

❖ De club voorziet tijdens de trainingen een Corona-coördinator die ervoor zorgt dat de regels 
duidelijk zijn en worden toegepast. De coördinator kan zwemmers of ouders die zich niet 
aan de regels houden, verzoeken het zwembad te verlaten.  

❖ Iedereen die naar de training komt, is verondersteld op de hoogte te zijn van de regels. 
Eventuele aanpassingen worden via email en facebook/website gecommuniceerd. 

❖ In geval van twijfel of onduidelijkheid, neem steeds contact op met covid@svaz.be

(*) hoesten, keelpijn, loopneus, koorts (>37.5), diarree, braken, vermoeidheid, geur- / 
smaakverlies

mailto:covid@svaz.be


❖ Kom enkel naar het zwembad voor een geplande training of zwemles.

❖ Trek je zwemkledij aan onder gemakkelijke zittende kleding die snel aan 
en uit te doen is. 

❖ Zorg dat je zeker je eigen spullen bij hebt en niets moet lenen. Voor de 
zwemschool wordt materiaal voorzien dat ontsmet wordt.

❖ Douche thuis, de douches in het zwembad mogen niet gebruikt worden!

❖ Ga thuis nog naar het toilet.

❖ Was thuis je handen met zeep voor je vertrekt. 

❖ Breng je kinderen alleen naar het zwembad indien ze nog niet zelfstandig 
naar het zwembad kunnen komen.

❖ Vergeet je mondmasker niet!

Voorbereiding thuis



❖ Kom tijdig, maar niet te vroeg, MAX 10 minuten op voorhand.

❖ Bewaar steeds de social distancing en wacht buiten,
niet in de inkomhal. Hierop wordt toezicht gehouden
door een SVAZ verantwoordelijke.

❖ De begeleider zal je op het afgesproken uur naar de afgesproken kleedruimte meenemen (zie schema). 
Er is geen toegang voor niet-zwemmers in de gebouwen m.u.v. vaste begeleiders die worden 
toegewezen per groep.

❖ Snoeken, wedstrijdzwemmers, recreatieve zwemmers en masters dragen een mondmasker bij 
aankomst aan het zwembad en in de gebouwen.

❖ Was je handen met handgel in de inkomhal VOOR je het omkleedgedeelte binnen gaat met de 
begeleider. Er wordt handgel voorzien, maar eigen handgel is aangeraden.

❖ Hou ook hier bij het wachten voldoende afstand

❖ Indien je te laat bent en de groep is al vertrokken zal je niet meer aan de les kunnen deelnemen.

Bij aankomst aan het zwembad



❖ Per groep wordt samen met de begeleider naar afgesproken kleedkamer gegaan.

❖ Ouders zijn niet toegelaten en wachten in de auto of thuis, niet buiten aan het zwembad. 
Hierop wordt toezicht gehouden door een SVAZ verantwoordelijke.

❖ Er wordt max 10 minuten voorzien om makkelijk zittende kledij uit te doen en in (zwem)zak 
mee te nemen naar het zwembad.

❖ Tussen de groepen worden de kleedkamers ontsmet door de begeleider.

❖ Je raakt zo weinig mogelijk aan. (klinken,…)

❖ Je gaat met de begeleider naar de voorziene wachtplaats in het zwembad. (kleurcode)

❖ Snoeken, wedstrijdzwemmers, recreatieve zwemmers en masters dragen steeds hun 
mondmasker.

❖ Toiletbezoek is in principe niet nodig want reeds voor de training thuis gebeurt. Indien toch 
nodig raak ook hier zo weinig aan en was grondig de handen met water en zeep.

❖ Hou ook hier bij het wachten in de cabines voldoende afstand

❖ Circulatie volgens geldende circulatieplan en aanduiding zwembadbeheerder/gemeente

In de kleedkamer



❖ Per groep wordt samen met de begeleider naar afgesproken plaats gegaan om te wachten op 
de start van de training/zwemles. (kleurcode)

❖ Tussen de groepen worden de zwembadvloeren en oppervlakken ontsmet door de begeleider 
van de desbetreffende groep.

❖ Je raakt zo weinig mogelijk aan. (klinken, …)

❖ Snoeken, wedstrijdzwemmers, recreatieve zwemmers en masters dragen ook steeds hun 
mondmasker tot de effectieve start van de training. Het mondmasker wordt in een daarvoor 
voorzien plastiek zipzakje opgeborgen zodat dit na de training direct terug opgezet kan 
worden. Best één voor de training en een proper na de training.

❖ Start en rustpauzes tijdens de training worden zo ingericht dat groepen niet aan eenzelfde zijde 
staan.

❖ Na de training of zwemles wordt het zwembad pas verlaten in aanwezigheid van de begeleider.

❖ De douches zijn niet beschikbaar. 

❖ Circulatie naar en van het zwembad volgens geldende circulatieplan en aanduiding 
zwembadbeheerder/gemeente.

In het zwembad



❖ Per groep wordt samen met begeleider naar afgesproken kleedkamer gegaan.

❖ Ouders zijn binnen niet toegelaten en wachten de kinderen op 10min na afloop van de 
training. Stipt, niet vroeger en niet later.

❖ Er wordt max 10 minuten voorzien om makkelijk zittende kledij aan te doen en onder 
begeleiding de gebouwen te verlaten. 

❖ Tussen de groepen worden de kleedkamers ontsmet door de begeleider.

❖ Je raakt zo weinig mogelijk aan (klinken, …).

❖ Snoeken, wedstrijdzwemmers, recreatieve zwemmers en masters dragen steeds hun 
mondmasker.

❖ Hou ook hier bij het wachten in de kleedkamers voldoende afstand indien je al 
omgekleed bent.

❖ Circulatie volgens geldende circulatieplan en aanduiding zwembadbeheerder/gemeente.

Na de zwemles of training



❖ Betreden het zwembad samen met hun eerste groep en gebruiken ook dezelfde 
kleedruimte.

❖ Dragen steeds hun mondmasker.

❖ Behouden social distance m.u.v. klein bad waar dit niet mogelijk is.

Onze trainers



❖ Alle aanwezigheden worden bijgehouden in onze applicatie en zijn steeds raadpleegbaar 
en beschikbaar tijdens de training. 

❖ Contact tussen verschillende zwemgroepen wordt vermeden.

❖ Toezicht op samenscholingen buiten.

❖ Begeleiders per zwemgroep en dus permanent toezicht.

❖ We verbinden ons als club ertoe het protocol constant te evalueren en bij te sturen 
indien nodig.

❖ Via het infomoment bij de start van seizoen zal het protocol worden toegelicht.

❖ Indien er aanpassingen zijn aan het protocol, zullen deze steeds gepubliceerd worden op 
onze website en sociale media. Dit zal telkens gemaild worden wanneer ze ter 
beschikking zijn.

❖ Zijn er desondanks toch problemen of bezorgdheden, dan horen we het graag via 
covid@svaz.be. 

Algemeen engagement club

mailto:covid@svaz.be


Trainingsschema

Baan : 1 2 3 4 5 IB

Maandag 17.00-17.30

17.30-18.00 WZ2 WZ2 WZ2 WZ2 WZ2

18.00-18.30 WZ2 WZ2 WZ2 WA WA ZP2

18.30-19.00 D3 WZ2 WZ2 WA WA ZP1 6 5 DOJO

19.00-19.30 D2 RZ RZ SN SN P1 19.00-19.30 WZ1 WZ1 19.00-19.30

19.30-20.00 D1 RZ RZ SN SN 19.30-20.00 WZ1 WZ1 19.30-20.00

20.00-20.30 WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS 20.00-20.30 WZ1 WZ1

20.30-21.00 WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS 20.30-21.00 WZ1 WZ1

Dinsdag 17.00-17.30 17.00-17.30 WZ1 WZ1 Oude Wezenberg

17.30-18.00 17.30-18.00 WZ1 WZ1

18.00-18.30 1 2 3 18.00-18.30 WZ1 WZ1

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 WZ1 WZ1

19.00-19.30 19.00-19.30

19.30-20.00 19.30-20.00

20.00-20.30 20.00-20.30

6 5 4

Woensdag 17.00-17.30 17.00-17.30 WZ1 WZ1 WZ1

17.30-18.00 17.30-18.00 WZ1 WZ1 WZ1

18.00-18.30 SN SN 18.00-18.30 WZ1 WZ1 WZ1

18.30-19.00 SN SN 18.30-19.00 WZ1 WZ1 WZ1

19.00-19.30 19.00-19.30 WZ2 WZ2

19.30-20.00 19.30-20.00 WZ2 WZ2

20.00-20.30 20.00-20.30 WZ2 WZ2

20.30-21.00 20.30-21.00 WZR/MAS WZR/MAS

21.00-21.30 21.00-21.30 WZR/MAS WZR/MAS

21.30-22.00 21.30-22.00 WZR/MAS WZR/MAS

Donderdag 17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30 1 2 3

18.30-19.00 18.30-19.00 WZ2 WZ2 WZ2

19.00-19.30 19.00-19.30 WZ2 WZ2 WZ2

19.30-20.00 19.30-20.00 WZ2 WZ2 WZ2

20.00-20.30 20.00-20.30 WZ2 WZ2 WZ2

Vrijdag 17.00-17.30

17.30-18.00 DOJO

18.00-18.30 18.00-18.30 SN

18.30-19.00 6 5 4 18.30-19.00 SN

19.00-19.30 SN SN 19.00-19.30 WZ1 WZ1 WZ2 (sel) Afgesproken data

19.30-20.00 SN SN 19.30-20.00 WZ1 WZ1 WZ2 (sel)

20.00-20.30 20.00-20.30 WZ1 WZ1 WZ2 (sel)

20.30-21.00 20.30-21.00 WZ1 WZ1 WZ2 (sel)

21.00-21.30 WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS

21.30-22.00 WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS

Zaterdag 07.00-07.30 WZ1 WZ1 WZ1 WZ1 WZ1 DOJO

07.30-08.00 WZ1 WZ1 WZ1 WZ1 WZ1 08.00-08.30 WZ2

08.00-08.30 WZ1 WZ1 WZ1 WZ1 WZ1 08.30-09.00 WZ2

08.30-09.00 D1 WZ1 WZ1 WZ1 P1 09.00-09.30 WZ1

09.00-09.30 D2 WZ2 WZ2 RZ WA ZP2 09.30-10.00 WZ1

09.30-10.00 D3 WZ2 WZ2 RZ WA ZP1

10.00-10.30 WZ2 WZ2

10.30-11.00 WZ2 WZ2

6 5

16.00-16.30 16.00-16.30 WZ1 WZ1

16.30-17.00 16.30-17.00 WZ1 WZ1

17.00-17.30 17.00-17.30 WZ1 WZ1

17.30-18.00 17.30-18.00 WZ1 WZ1

VZ ism Gemeente Aartselaar

Voorlopig nog onder voorbehoud

Droog-

training

S V A Z    TRAININGSUREN  2020 - 2021

SCHEMA GELDIG VANAF maandag 31 augustus 2020

Sorghvliedt

Hoboken
Nieuwe Wezenberg

Zwembad Aartselaar



Uurschema maandag 

Toegang Omkleden Kleedkamer 1 Kleedkamer 2 kleedkamer 3 kleine kleedkamers

Maandag 17.20 WZ2

17.50 17.50-17.55 ZP2 poets WA

poets poets

18.20 18.20-18.25 D3 ZP1

18.25-18.35 poets poets 

18.35-18.45 ZP2

18.45-18.50 poets 

18.50 18.50-18.55 D2 P1 RZ SN

poets poets poets poets

19.05-19.15 D3 ZP1 WZ2 WA

19.10 poets poets poets poets

19.20 D1

poets poets 

19.35-19.45 D2 P1

poets poets 

19.50 WZR/MAS WZR/MAS

poets poets 

20.05-20.15 D1 RZ RZ SN

poets poets poets poets

21.05-21.15 WZR/MAS WZR/MAS

poets poets 

DUURTIJD OMKLEDEN MAX 10min

17.30-18.00 WZ2 WZ2 WZ2 WZ2 WZ2

18.00-18.30 WZ2 WZ2 WZ2 WA WA ZP2

18.30-19.00 D3 WZ2 WZ2 WA WA ZP1

19.00-19.30 D2 RZ RZ SN SN P1

19.30-20.00 D1 RZ RZ SN SN

20.00-20.30 WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS

20.30-21.00 WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS



Zwembadschema maandag 

Wipplank

Douches Douches
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Zone bubbelbaden

Klein bad Groot bad

Ingang Uitgang

17.30-18.00 WZ2 WZ2 WZ2 WZ2 WZ2

18.00-18.30 WZ2 WZ2 WZ2 WA WA ZP2

18.30-19.00 D3 WZ2 WZ2 WA WA ZP1

19.00-19.30 D2 RZ RZ SN SN P1

19.30-20.00 D1 RZ RZ SN SN

20.00-20.30 WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS

20.30-21.00 WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS WZR/MAS



Uurschema zaterdag

Toegang Omkleden Kleedkamer 1 Kleedkamer 2 kleedkamer 3 kleine kleedkamers

Zaterdag 6.50 WZ1

8.20 8.20-8.30 D1 P1 poets

poets 

8.50 8.50-9.00 D2 ZP2 WZ2 WA

poets poets RZ

9.05-9.15 D1 P1 WZ1

poets poets poets

9.20 9.20-9.30 D3 ZP1

poets poets 

9.35-9.45 D2 ZP2

poets poets 

10.05-10.15 D3 ZP1 RZ WA

poets poets 

10.35-10.45 WZ2 WZ2

DUURTIJD OMKLEDEN MAX 10min



Zwembadschema zaterdag 

Wipplank

Douches
Ingang Uitgang
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❖Wij zoeken vrijwilligers die als
begeleider van een groep willen
fungeren want zonder jullie is 
dit alles niet mogelijk!

Graag mail naar covid@svaz.be

Helpende handen



❖ Frank Baart voorzitter@SVAZ.be
❖ An Poelmans penningmeester@SVAZ.be
❖ Jurgen Anthoni sportsecretaris@SVAZ.be
❖ Filip Rigo hoofdtrainer@SVAZ.be
❖ Joost Vermeiren masters@SVAZ.be
❖ An Verstraelen feestbestuurder@SVAZ.be
❖ Raf Cornelissen secretaris@SVAZ.be
❖ Ine Lodewyckx covid@SVAZ.be

Verdere Contactgegevens op website onder ‘over SVAZ’ / ‘Contact’

Bestuur



Enkele nuttige links :
Sport Vlaanderen

Gedragscode ouders
Gedragscode sporters

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/
https://www.sport.vlaanderen/media/13574/voor-ouders.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf

