
Bezoekersinfo: Zwemmen in de Schelp in coronatijd 

Om bezoekers op een veilige en verantwoorde wijze te laten zwemmen volgen we de 
landelijke richtlijnen vanuit de branche. 

Wij vragen iedere bezoeker om de medewerking bij het bezoek aan de Schelp. Alleen op deze 
wijze kunnen we zorgen voor een veilige en verantwoorde omgeving voor bezoekers en 
medewerkers. Wij vragen dan ook goed voorbereid te zijn op een bezoek aan de Schelp. 

Algemeen (geldend voor fase 1) 

 Voorafgaand aan ieder bezoek dient online een reservering te worden gemaakt 
(zwemlessen en verenigingen uitgezonderd) via https://deschelp.bspaas.nl/portal/login. 

Zonder reservering mag helaas geen toegang worden gegeven tot een activiteit. 

Reserveren is mogelijk in de 24 uur voorafgaand aan de activiteit, er kan voor 1 blok per dag 

worden gereserveerd; 

 Betalingen aan de receptie zijn uitsluitend mogelijk per PIN, uiteraard kunnen polsbandjes op 

basis van badenkaarten en incasso worden afgewaardeerd; 

 Volg de groene routing voor inkomend bezoek en de rode pijlen bij vertrek uit de Schelp; 

 De douches zijn afgesloten. Geadviseerd wordt voor en na het zwemmen thuis te douchen; 

 De toiletten zijn zeer beperkt beschikbaar (alleen in uiterste nood). Geadviseerd wordt voor 

en na het zwemmen thuis van het toilet gebruik te maken; 

 Draag de zwemkleding alvast onder de gewone kleding. Voorafgaand aan de zwemactiviteit 

kan alleen in gezamenlijke omkleedzones worden omgekleed. Alle zwemkleding dient in een 

eigen meegebrachte zwemtas te worden meegenomen naar de zwemzaal; 

 Na het zwemmen kunnen de kleine kleedhokjes worden gebruikt om af te drogen en om te 

kleden; 

 Bewaar steeds minimaal 1,5 meter afstand; 

 Kom alléén of met gezinsleden binnen uw huishouden; 

 Volg de meest actuele richtlijnen op die door het RIVM worden gecommuniceerd; 

 Volg de aanwijzingen op van onze medewerkers. 

Banen zwemmen 

 Lees de toegangsvoorwaarden onder Algemeen; 

 Banen zwemmen is mogelijk in blokken van maximaal 45 minuten; 

 Er zijn maximaal 12 personen per 2 banen toegestaan; 

 Er wordt gezwommen volgens het principe: baan 1 heen, baan 2 terug, baan 1 heen etc. 

Idem voor de banen 3 en 4, 5 en 6; 

 Baan 1 en 2: zwemmers op een rustig tempo; 

 Baan 3 en 4: snelle zwemmers; 

 Baan 5 en 6: borstcrawlzwemmers; 

 Inhalen is niet toegestaan; 

 Het banen zwemmen in het instructiebad komt te vervallen; 

 Materialen en trainingsschema’s zijn niet beschikbaar; 

 De deelnemers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

Aquasporten 

 Lees de toegangsvoorwaarden onder Algemeen; 
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 Er zijn maximaal 15 (instructiebad), 30 (recreatiebad) en 36 (wedstrijdbad) bezoekers 

toegestaan; 

 De materialen worden voor en na iedere les gereinigd en ontsmet; 

 De temperaturen in het recreatiebad (29⁰C) en instructiebad (30⁰C) zijn iets lager dan 

normaal; 

 De lesgever en de deelnemers onderling houden minimaal 1,5 meter afstand. 

Ouder- en Kind zwemmen 

 Lees de toegangsvoorwaarden onder Algemeen; 

 Deelnemers nemen een eigen hoes mee voor het aankleedkussen; 

 Alle lessen vinden plaats in het recreatiebad. De temperatuur (29⁰C) is iets lager dan 

normaal; 

 De lessen verlopen via het reguliere rooster; 

 De materialen en aankleedkussens worden voor en na iedere les gereinigd en ontsmet; 

 De lesgever en de deelnemers (koppel ouder en kind) onderling houden minimaal 1,5 meter 

afstand, de lesgever zal zoveel als mogelijk vanaf de kant lesgeven. 

Zwemlessen 

 Lees de toegangsvoorwaarden onder Algemeen; 

 Per kind kan maximaal één begeleider mee naar de Schelp (indien mogelijk geen 

broertjes/zusjes en anders graag dicht bij u in de buurt houden); 

 De begeleider gaat niet mee de kleedruimte in maar draagt zijn/haar kind (na het aanmelden 

bij het tourniquet) over aan een zwembadmedewerker en volgt de groene pijlen richting 

wachtruimte; 

 Er kan tijdens de les worden gewacht in de horecaruimte (max 26 personen) of buiten; 

 Verkoop van horeca-artikelen is mogelijk zodra dit weer is toegestaan; 

 Bij drukte kan boven aan de trap door 10 personen worden plaatsgenomen (toegang via trap 

nadat via de uitgang in de horeca de hoofdingang opnieuw betreden wordt); 

 De kinderen worden na de les door de zwembadmedewerker begeleid bij het omkleden en 

teruggebracht naar de horecaruimte. Dit zullen drukke momenten zijn vanwege de 

wisselingen. Wachtende ouders graag in de paden zodat aankomende ouders plaats kunnen 

nemen.; 

 Trek de zwemkleding alvast onder de gewone kleding aan. Gewone kleding bestaat bij 

voorkeur uit makkelijk zittende kleding zoals trainingspak, onesie of zelfs badjas en slippers; 

 Denk aan een (ruime) zwemtas en een eigen handdoek; 

 Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de les naar de Schelp; 

 De laatste 5 minuten van de lessen wordt niet gespeeld, deze tijd wordt gebruikt voor een 

veilige wissel; 

 De lesgever zal zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden van de kinderen en daardoor 

(ook in het ondiepe) vanaf de kant lesgeven; 

 De materialen worden voor en na iedere les gereinigd en ontsmet; 

 Vergeet, naast het toegangsbandje, het Jip polsbandje niet mee te geven; 

 Te laat of geen toegangsbandje? Dan kunnen we helaas geen toegang tot de les geven. 

Verenigingen 

 Leden van verenigingen worden geïnformeerd door het bestuur van de vereniging. 



 

Heeft u vragen? Wij zijn het best bereikbaar per e-mail: info@deschelpendemelanen.nl 

Eventuele wijzigingen op bovenstaande worden gecommuniceerd via website, Facebook en mailing. 

Dank alvast voor de medewerking! 

Team de Schelp 
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