
WZK Protocol op hoofdlijnen

Voor vertrek 
naar zwembad
• Schrijf online in 

uiterlijk 24 uur voor 
training

• Badkleding al aan!
• Gebruik toilet
• Vul bidon
• Breng plankje/ 

pullbuoy met naam

Vervoer
• Te voet of per fiets 

(let op 1,5m afstand 
fietsenstalling)

• 5 minuten voor 
training

• N.B. geen ouders 
naar binnen

Aankomst in bad
• Draag mondkapje (13+)
• Gebruik handgel
• Check in bij steward
• Volg route instructies
• Doe schoenen uit in kleedkamer 

1 en neem plaats in wachtrij*
• Volg looproute, plaats tas op 

verst beschikbare plaats in 
zwemzaal en alles in tas

Naar je baan
• Loop naar jouw 

toegewezen baan (let 
op 1,5m op perron)  
met plankje/pullbuoy

• Ga zo snel mogelijk in 
het water

Tijdens training
• Beperkt gebruik van 

sanitair 
• Hang niet aan kant 

tijdens set (verlaat 
water indien nodig) 

Na training
• Volg route instructies naar 

kleedcabines
• Geen gebruik van douches
• Kleed om in cabines en verlaat 

z.s.m. het zwembad

* 1,5m afstand

BLIJFT THUIS BIJ KLACHTEN!

** voor 18+



Vakantie

In Nederland gebleven tijdens  vakantie?

BLIJFT THUIS BIJ KLACHTEN!

Welkom bij de training

In het buitenland geweest & 12 jaar of ouder? 

Land met code geel?

Land met code oranje/rood?
Of buiten Europa?
(klik hier voor overzicht)

Welkom bij de training

NIET welkom bij de training

Volg quarantaine regels overheid



Indeling groepen wedstrijdzwemmen 
& verplichte registratie vooraf

Altijd ALLEEN deelname na aanmelding vooraf via online inschrijftool 
(maximum aantal per training)

• Overzicht van trainingstijden voor verschillende groepen:
https://www.wzk-zwemmen.nl/trainingstijden

• Tot 24 uur mogelijk om te reserveren voor de toegewezen trainingstijd via 
website:  https://www.wzk-zwemmen.nl/wzk-wedstrijdzwemmen

• Afmelding bij verhindering verplicht!

• Maximum aantal inschrijvingen per training

• Corona steward geeft toegewezen baan



RECREATIEBAD
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INGANG VIA WZK DEUR
AANSLUITING OP ROUTE STERRENBAD VIA 

KLEEDKAMER 1
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