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Het Ravijn Corona protocol  

 

Periode Oktober - December 

 

17 oktober 2020     

 

Contactpersonen:  

 

• Waterfun:     Rianne Soek 

• Zwemmen:     Gert Jan Nieuwenhuis  

• Synchroon:     Frederike Schoonheim 

• Jeugd waterpolo 10 – 12 jaar:   Jeroen Pastink 

• Jeugd waterpolo 13 – 17 jaar:   Yasemin Smit  

• Dames selectie   Wicher Diallo 

• Herenselectie    Jan Mensink 

• Dames 3 / Heren 3 & 4  Aanvoerder teams 

 

Namens het Bestuur: Wicher Smit 

       

 

Basisprogramma eerste week ligt bij de trainers. Goed aantallen registreren en waar groepen 

te groot worden deze aanpassen. Vanaf week 2 gaan we uitbouwen als we weer ervaring 

hebben met de nieuwe regels. Ook mogelijkheden van landtraining wordt na week 2 bekeken.  

Is mogelijk als er voldoende loop- en kleedruimte in het zwembad en de bovenzaal is.  

Algemene protocol afspraken  

 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen 

hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, maag-darmklachten of koorts. Laat je 

bij meerdere klachten testen bij de GGD! 

• 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 

naar buiten en sporten; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. 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. Blijf thuis als er de afgelopen 7 dagen corona bij je is vastgesteld met een 

laboratoriumtest. 

 

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

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten; 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. Dit geldt 

ook voor de kleedruimtes. Gebruik alleen eigen kleding en handdoeken. 

• Schud geen handen, ook niet met tegenstanders of scheidsrechters 
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Regels voor gebruik van het zwembad  

 

• Tot een kwartier voor de training begint wordt er buiten het zwembad gewacht. 

Iedereen draagt mondkapjes in grote binnenhal bij binnenkomst van het zwembad.     

 

• Aanrij route / opvang:  jeugd opvangen / ophalen buiten het hek =  kiss and ride! 

Ouders / begeleiders gaan direct door / zij hebben geen toegang tot het zwembad. 

 

• Bij elke training zijn naast het zwembad personeel (voldoende) trainers, begeleiders en 

een corona controleur van Het Ravijn aanwezig; deze zijn  herkenbaar d.m.v. 

gekleurde hesjes. Aanwijzingen van het zwembad personeel en de begeleider van Het 

Ravijn worden door iedereen opgevolgd. Als er geen zwembad personeel in het 

wedstrijd bad aanwezig is wordt de corona controleur de eerst verantwoordelijke bij 

alle mogelijke calamiteiten. 

 

• Bij de binnenkomst van het zwembad worden de aangegeven looplijnen gevolgd. 

Binnen het gebouw zijn weer gescheiden looproutes voor de elkaar opvolgende 

trainingsgroepen. Deels kunnen die voor bepaalde groepen langs de tribune lopen, 

omdat er nog andere zwemgroepen in het bad zijn (vooral Woensdag). 

 

• Deelnemers en trainers komen in sportkleding naar de trainingen. Na de training zijn 

mogelijkheden tot omkleden binnen het zwembad geregeld. De kleedkamers kunnen 

gebruikt worden, waarbij onder 12 toezicht door ZP&C Het Ravijn geregeld wordt. 

Houd afstand in de kleedkamers. Per kleedkamer maximaal 6 personen boven de 17 

jaar. Voor boven de 17 zijn op Dinsdag, Donderdag en Vrijdag ook kleedhokjes 

beschikbaar. Douches blijven gesloten.  

 

• Deelnemers nemen sportspullen mee naar het wedstrijdbad. Kleding, schoeisel en 

jassen berg je op in een tas en neem je mee naar de zwemzaal. Er blijven geen losse 

spullen achter in de kleedkamer. Iedereen gebruikt eigen bidons, die thuis worden 

gevuld. Net als kleding, die uitgedaan wordt, worden de bidons niet op één hoop 

gelegd, maar op afstand van elkaar bij elkaar gehouden. Meegenomen sportattributen 

worden niet onderling uitgewisseld. Het Ravijn is niet verantwoordelijk voor de sport 

attributen die door deelnemers mee genomen worden. 

 

Regels voor trainingen 

 

• Deelname aan de trainingen is voor leden van Het Ravijn. Toegang tot het zwembad  / 

watergedeelte loopt (kunnen) tonen van een verenigingspas; is de pas vergeten dan 

betekent dat geen toegang tot de training. Trainers houden aanwezigheidslijsten bij en 

deze worden aan bovenstaande contactpersonen doorgegeven! Deze lijsten worden 4 

weken later op dd. vernietigd.  

• Contactpersonen van afdelingen zorgen voor hun groepen per training voor voldoende 

trainers en voor een corona verantwoordelijken + hesje. 

• Deelnemers volgen de instructies van de trainers en trainingsbegeleiders op. Indien 

instructies niet worden opgevolgd dan bepaalt een trainer of je de training nog mag 

vervolgen. Als je de instructies van de trainer(s) en begeleiding niet opvolgt (ten 
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behoeve van de veiligheid van de andere sporters en trainers) wordt je verzocht de 

training te verlaten.  

 

• Rooting in het wedstrijd bad, om mixen van groepen zoveel mogelijk te voorkomen: 

o een nieuwe groep gaat op de starttijd van de training het wedstrijdbad in  

o je gaat aan de kant langs de muur kant naar binnen. 

o trainingen stoppen 5 minuten voor de eindtijd en iedereen gaat snel aan de 

achterkant het water uit. 

o lijnen worden gereed gemaakt voor de volgende trainingsgroep 

o materialen ballen/lijnen enz kunnen dan opgeruimd worden en per groep 

apart gehouden worden. 

o trainingsspullen worden gepakt en vertrekkende groep verlaat langs de kant 

van de tribune het wedstrijd bad  

 

• Bij jeugd onder 18 jaar is 50 kinderen het maximaal aantal in het wedstrijd bad.        

De groepsomvang bij senioren ouder dan 17 jaar is maximaal 30, met inbegrip van 

trainers! Als daarbinnen verschillende groepen (bv DS versus Mo17) tegelijk in het 

33m veld trainen wordt  het wedstrijdbad verdeeld met een extra middenlijn.   

 

• Senioren boven 18 trainen in kleine ‘bubbels’: 

o maximaal 4 personen/ vast bij elkaar/ permanent minimaal 1,5 meter van elkaar 

o bubbels op minimaal 4 meter afstand van de volgende bubbel  

o bubbels liggen op een vaste plek en rouleren niet door het zwembad  

o binnen de bubbels mag wel met een bal gegooid worden. 

 

• Er wordt de komende weken getraind in leeftijdsgroepen, niet per afdeling of team! 

De Waterfun wordt deze weken gezien als een vaste groep, zonder verdere 

doorstroming naar 011. Waar individuele doorstroming toch gewenst is (bv. niveau 

verschillen) wordt dit met de hoofdtrainers overlegd en wordt gekeken of het in het 

trainingsschema past. 

 

• Er wordt vanuit gegaan dat de trainers / begeleiders van de huidige teams / afdelingen 

ook bij de training van hun ‘groep’ aanwezig zijn en ‘hun’ baan en / of ‘bubbel’ 

begeleiden. Dus op 8 banen zwemmen staan minimaal 6 trainers + een corona 

verantwoordelijke. Bij elke waterpologroep (half bad) staan minimaal 2 trainers + een 

corona verantwoordelijke; Dit geldt ook voor de trainingen van Dames en Heren 

Breed / Masters. 

 

• Er moet ook toezicht gehouden worden bij het omkleden. Als een training is afgelopen 

gaat een trainer mee met de eerste omkleedgroep. Onder 18 jaar verdelen over 6 

kleedkamers. Max 6 mensen 18 en ouder in een kleedkamer. Anderen wachten hun 

beurt af. 

 

• Voor jongere kinderen dit begeleid moeten worden met omkleden wordt in overleg 

met de corona coördinator en trainers een specifieke oplossing gezocht. Opnieuw geld 

dat aanwezigen worden geregistreerd en aanwijzingen moeten opvolgen. Deze 

begeleiders mogen alleen aanwezig zijn tijdens het omkleden 

  


