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Corona (SARS-CoV-2) protocol LOV Calypso 
Dit protocol is opgesteld (of bijgewerkt) op 17 mei 2020 en gaat uit van de op dat moment bekende 
richtlijnen en protocollen van het RIVM en de protocollen ontwikkeld door het NOC/NSF, de 
zwembranche en de duikbranche. Wanneer deze richtlijnen en protocollen worden aangepast 
(versoepeld dan wel strenger worden gemaakt), dan zal het Calypso protocol waar nodig worden 
bijgesteld. 
 

 

Algemeen 
 
- Leden worden geacht zich aan dit protocol te houden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen 

gedrag en men kan elkaar hierop aanspreken. Leden die zich niet aan het protocol houden zijn 
zelf verantwoordelijk voor eventuele boete die de vereniging kan worden opgelegd en hen kan de 
toegang tot het zwembad worden ontzegd. 
 

- We vragen ook mensen uit een huishouden om tijdens het verblijf in het zwembad onderling 1,5m 
afstand houden om eenduidigheid en eenvoudige controleerbaarheid te creëren. Dit geldt niet 
voor eventuele jeugd-cursisten in opleiding. 

 
- Corona contactpersonen van LOV Calypso zijn de 3 bestuursleden: Minke Vorstenbosch (06-

25185296), Vincent van den Hoogenband (06 25009370)en Anne Heijnen (06 83567189).  
 
 
Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad op basis van richtlijnen RIVM: 

• Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C) en/of 
benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is (advies is om tot 2 weken na 
het verdwijnen van de symptomen niet te zwemmen);  

• Houd 1,5m afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor 
kinderen tot en met 12 jaar onderling); 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes (in zwembad niet mogelijk en in 
dat geval handen en armen direct met desinfecterende middelen);  

• Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans minimaal 20 
seconden;  

• Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het 
aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten (deurknoppen, pinapparaten, etc), na 
een toiletbezoek, na hoesten/niezen in de handen, na het snuiten van je neus;  

• Vermijd het aanraken van je gezicht;  

• Schud geen handen.  
 
Maatregelen specifiek voor Zwembad de Zijl: 

1. Hygiëneregels hangen op posters bij het betreden van het zwembad en binnen het zwembad 
in de relevante ruimtes; Houd je aan de plattegronden & looproutes 

2. Douches, wc’s en kleedruimtes op de aangewezen na, zullen alle ruimtes zoveel mogelijk 
worden afgesloten. Douche en toiletteer thuis. 

 
Voor zwembadgebruikers:  

- Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie; 
- Trek thuis de badkleding aan.  Op de locatie krijg je een plek toegewezen waar je je 

kleding en schoenen uit kan doen;  
- Was voorafgaand aan je zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden of 

met desinfectiegel welke op door het zwembad ter beschikking wordt gesteld.  
- Beperk het gebruik van noodzakelijke ruimten in de accommodaties;  
- Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de 

aangewezen uitgang.  
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Protocol ontsmetten: 
 
Handen: 
De handen worden als volgt ontsmet: 

1. De pomp van de ontsmettingsgel wordt 
ingedrukt met de bovenkant van de hand of 
met de elleboog. Niet met de binnenkant van 
de hand! 

   
2. Was de handen gedurende 20 seconden. 

 
 
Materiaal:  
 

- Iedereen gebruikt zijn eigen materialen. 
 

- Bij gebruik van verenigings/zwembad-
materialen ontsmet je je handen voor je het 
materiaal hanteert.  

 
- Ontsmetten na afloop is niet nodig aangezien 

er niemand met mogelijke besmette handen 
aan het materiaal zit en de spullen minimaal 3 
dagen ongebruikt in de opslag staan (geen 
virus meer). Zaken die in het water hebben 
gelegen, zijn sowieso ontsmet. 
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Conditietraining 

 
Aantal personen en registratie 
De conditietraining vindt plaats van 20.30 tot 21.00. We vragen de deelnemers zich van tevoren, 
uiterlijk 19.30, aan te melden bij de coordinator (Jesca) via whatsapp of sms. Daarbij geldt de regel 
‘first come first serve’. De coordinator communiceert met de ingeroosterde trainer via de team 
whatsapp.  
 
Gebruik bovenwaterruimte 
De deelnemers komen niet eerder dan 20.20 in de zwembadruimte, ontsmetten hun handen en 
verzamelen zich  aan de rand van de startblokken, waarbij zes deelnemers elk naast een startblok 
staan, en zes deelnemers 1,5 meter daarachter. OF (bij meer dan 18) aan de lange zijde van het 
zwembad. De trainer staat langs de lange zijde en begint met instructie wb (herhalen van) de 
maatregelen. 
 
Na afloop blijft het merendeel van de onderwaterhockeyers in het water voor hun training. Overigen 
verlaten het bad. 
 
De training 
 
Er zijn twee scenario’s voor badindeling: <18 (minder dan 18*) en >18 (meer dan 18* aanmeldingen). 
*Dit moet nog uitgeprobeerd worden, mogelijk ligt de grens op 24 personen. Dit zal de eerste les worden uitgeprobeerd 
(afhankelijk van de wachttijd buiten het water). 

 
<18 (minder dan 18 aanmeldingen) 
We trainen in de lengte van het zwembad: zes banen, 
afgescheiden door lijnen. 
Maximaal 2 personen per baan waarbij: 

- Bij boven water oefeningen in 1 richting wordt 
gezwommen (dus zonder tegenliggers)  

- Bij onderwater oefeningen de tegenligger steeds 
op ruime afstand onderwater duikt en onderwater 
passeert 

Langzame en snelle zwemmers worden in gescheiden banen 
ingedeeld, zodat ze elkaar niet hoeven in te halen. 
 
>18 (meer dan 18 aanmeldingen) 
- Het zwembad zal in de breedte gebruikt worden met banen 

van 2,5 meter (=10 banen). 
                    
- Dit wordt bovenwater gemarkeerd door pilonnen, onder water 
eventueel door loodblokken. 
- Maximaal 2/3 personen per baan.  
- Er wordt gestart op volgorde van snelheid, de volgende 
zwemmer mag pas in het water zodra de voorgaande zwemmer 2 
lengtebanen weg is. Inhalen mag niet. 
- De zwemmers die niet in het water zijn, stellen zich langs de 
lange kant van het bad op op 1,5 meter van elkaar. 
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Onderwaterhockey 
 
Algemeen 
Iedereen moet zich vooraf aanmelden bij de coach (Rutger), uiterlijk woensdagavond om 19.30. Er 
mogen maximaal 15 onderwaterhockeyers tegelijkertijd deelnemen aan de training. Iedereen zorgt 
voor eigen materiaal: handschoenen, sticks, mondbeschermer en caps. Die houd je bij je thuis. 
 
Binnenkomst 
Eigen OWH spullen (handschoen en sticks) leg je klaar op de rand van het ondiepe deel van het 
zwembad.  
 
Als je geen conditietraining doet kom je niet voor 20.50 uur en houd je 1,5 m afstand van anderen en 
doe je je spullen aan. 
 
Een of twee personen zetten de bakken en de pucks klaar. Als in het vulhok personen staan, zorg dat 
je de 1,5 m afstand waarborgt, eventueel vraag je deze om het vulhok uit te gaan. De pucks worden 
in de houder op de bodem neergezet. 
Boven water staan pionnen op de rand op 2,5 meter afstand. Er worden loodblokken neergelegd op 
elke lijn in de breedte van het zwembad van pion naar pion. 
 
Start training na zwemtraining 
Ga naar je eigen spullen, houd 1,5m afstand van anderen. Elke speler hangt in het water aan de 
randen (kan in vierkant rondom het speelveld indien meer dan 10), met 1,5m afstand tussen iedereen 
en blijft tussen 2 eigen pionnen. De coach is in het midden van het bad. 
 
Training 
Standaard regels: 

- Elkaar niet inhalen 
- Bovenkomen pas na het passeren van de vinnen de tegemoetkomende zwemmer of bij 

minimaal 2 bodemlijnen afstand 
- In het midden van je baan blijven 
- Minimaal 2 bodemlijnen afstand houden 
- Partijtjes zijn niet mogelijk 
- Introducées/nieuwe leden zijn niet mogelijk 

 
Materiaal na afloop 
Iedereen doet zijn puck in het rekje. De een of twee materiaalpersonen zijn verantwoordelijk voor het 
verzamelen de rekjes en voor het terugbrengen hiervan in het vulhok. Zij halen ook de bakken uit het 
water en zetten deze terug in het vulhok. Als in het vulhok personen staan, zorg dat je de 1,5m 
afstand waarborgt, eventueel vraag je deze om het vulhok uit te gaan. 
Desinfecteren van de bakken en pucks na afloop is niet nodig, aangezien deze in het chloor water 
hebben gelegen en er meerdere dagen tussen de trainingen zitten. 
 
Einde van de training 
Bij het pakken van je spullen (tas, jas etc) geldt ten allen tijden 1.5m afstand. Meteen aankleden en 
niet douchen. 
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Protocol vulstation: 
 
Aangezien het Corona (SARS-CoV-2) virus zich kan verspreiden via oppervlakten is een goede 
handhygiëne tijdens de werkzaamheden kritisch om besmetting te voorkomen. Daarom worden 
tijdens het vullen van duikflessen de volgende maatregelen ingesteld: 

1. Bij aankomst in het vulhok moet de vulmeester de handen ontsmetten met handgel. 
a. Het is belangrijk dit op de juiste wijze te doen. 

2. Daarna worden alle onderdelen van het vulstation die met de hand aangeraakt moeten 
worden ontsmet met een doekje waarop ontsmettingsvloeistof is aangebracht. Dit betreft 
tenminste: 

a. Alle klepbedieningen 
b. Alle handvatten van de vulslangen 
c. Het schroefmechanisme van de vulslangen 
d. De drukregelaar 
e. De aan en uitknop van de compressor 
f. Alle andere onderdelen die met de handen worden aangeraakt 

3. Na afloop van de training hoeft het vulstation niet nogmaals ontsmet te worden. 
4. Indien de vulmeester het nodig acht kan het vulstation tussentijds ontsmet worden. 
5. Alleen op woensdag, of indien er tussentijds gebreken worden geconstateerd, wordt het 

logboek van de compressor ingevuld. 
6. Corona (SARS-CoV-2) kan ook via duikflessen overgedragen worden. Dus alle onderdelen 

van een aangeboden duikfles die door de vulmeester potentieel kunnen worden aangeraakt, 
worden ontsmet volgens hetzelfde principe als genoemd onder punt 2. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het handvat en de kraan. 

7. Het is belangrijk dat delen van het vulstation en de duikfles waardoor lucht stroomt zo min 
mogelijk in aanraking komen met de ontsmettingsvloeistof. 

8. Na afloop van de werkzaamheden ontsmet de vulmeester de handen nogmaals met handgel. 
 

Dus op 1 clubavond ontsmet de vulmeester minimaal 4 maal zijn handen! 
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Protocol aanbieden van duikflessen: 
 
Voor de trainingen: 
Vanaf 20:20 kunnen duikflessen worden aangeboden. Dit dient te gebeuren via de 
buitenkant van het gebouw, bij de buitendeur van het vulhok. Hiervoor wordt een 
aanbiedvak gemaakt en 4 wachtplekken met minimaal 1.5 meter tussenruimte. Hierdoor 
wordt de minimale afstand van 1.5 meter tussen personen gewaarborgd. In het looppad 
naar de aanbiedplaats worden eveneens wachtplekken gesitueerd met 1.5 m afstand. 
 
Zodra de flessen gevuld zijn, worden deze door de vulmeester 1 voor 1 buiten 
neergezet, waarna de aanbieder deze kan oppakken, nadat de vulmeester op voldoende 
afstand is en dit aangeeft. Daarna wordt de aanbiedplaats verlaten conform de looproute 
aangegeven in afbeelding 2. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na de trainingen: 
Duikflessen kunnen worden aangeboden op de normale plek bij de deur van het vulhok in 
het zwembad. Bij het aanbieden van duikflessen dient altijd 1.5 meter afstand in acht te 
worden genomen. Na het aanbieden van de duikfles dient de algemene looproute van 
zwembad de Zijl in acht genomen te worden. 
Na het vullen van de duikflessen worden deze buiten, naast de buiten-uitgang van het 
vulhok geplaatst alwaar ze opgehaald kunnen worden, met in achtneming van het 
uitgiftebeleid en de looproute zoals omschreven in het protocol “aanbieden van duikflessen”.  
 
De coördinator Vullen, die de tag van de spijlenpoort in zijn bezit heeft, zal, zodra alle 
flessen zijn opgehaald ervoor zorg dragen dat de poort weer afgesloten is. 
 

Afbeelding 1 Looproute naar het vulstation 

Afbeelding 1:Ter 
illustratie een 
voorbeeld van hoe de 
aanbiedplaats er uit 
kan zien. 
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Protocol duiken: 
 
Conform de protocollen van de duikbranche hoeft er onder water geen 1.5 m afstand in acht genomen 
worden. Hierdoor hoeft het totaal aantal duikers in het water niet beperkt te worden.  
De leden wordt verzocht de volgende maatregelen in acht te nemen: 

- Het zwembad mag pas 10 minuten voor aanvang van de training betreden worden.  
Dit wil zeggen dat als duiker wil deelnemen aan de conditietraining hij/zij om 20:20 uur het 
zwembad mag betreden.  
Als hij/zij niet wil meedoen aan de conditietraining het zwembad pas om 20:50 uur betreden 
mag worden. De looproutes zoals ingesteld door zwembad de Zijl worden in hoofdlijnen 
gevolgd.  

- Duikers dienen bij binnenkomst in het zwembad reeds hun badkleding of onderkleding aan te 
hebben. 

- In de ruimte tussen het wedstrijdbad en het kleuterbad worden plekken aangegeven waar 
duikers de duikset kunnen op bouwen en hun nat of droogpak kunnen aantrekken. Hierbij 
dient ten aller tijden 1.5 meter tussenruimte in acht te worden genomen. 

- Overkleding kan in een meegebrachte tas worden opgeslagen op de daarvoor aangewezen 
plekken met in achtneming van 1.5 meter ruimte. 

- Indien men de buddy wil helpen met aantrekken van de uitrusting, dient het duikmasker over 
de ogen en neus te zijn aangebracht en de ademautomaat in de mond te zijn. 

- Na het omkleden gaat men direct te water via de kortste route met in achtneming van 1.5 
meter afstand tot overige mensen. Hiervoor wordt 1.5 afstand aangegeven om de rand van 
het zwembad. 

- Zodra de duiker in het zwembad is wordt zo snel als mogelijk onderwater gegaan. 
Bovenwater dient 1.5 meter in acht genomen te worden. Onderwater hoeft geen afstand in 
acht te worden genomen. 

- Voordat een opstijging wordt aangevangen, dient de duiker er zeker van te zijn dat er zich 
niemand binnen 1.5 meter aan het oppervlak bevindt. Mocht zich bij het aan het oppervlak 
komen een ander persoon binnen 1.5 meter zich bevinden, dient de duiker zijn 
ademautomaat in de mond te houden en het duikmasker over zijn/haar ogen en neus 
geplaatst te houden en zo snel mogelijk 1.5 meter afstand te nemen. 

 
Het zwembad verlaten na het duiken: 
Bij het verlaten van het zwembad dient de duiker 1.5 meter afstand te houden tot zijn/haar 
voorganger. Aan de zijkant van het zwembad wordt een markering gemaakt om de 1.5 afstand aan te 
geven.  
 
Na het verlaten van het zwembad haalt de duiker zijn tas met spullen op, met in achtneming van 1.5 
meter afstand en gaat naar een vrije omkleed plaats. Aldaar wordt de set afgebouwd, het nat of 
droogpak uigetrokken en kan de duikfles via de aangegeven looproute naar het vulhok worden 
gebracht en begeeft de duiker zich naar de omkleed hokjes via de looproute van zwembad de Zijl. Na 
omkleden wordt het zwembad zo snel mogelijk verlaten en kan de duikfles aan de “buitenkant” van 
het vulhok worden opgehaald, conform het protocol duikfles ophalen na de training. 
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Figuur 1 overzicht omkleedplekken voor duikers en looproutes 
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Duiken buitenwater: Protocol verantwoord Onderwatersport  
Zie ook: https://onderwatersport.org/Corona (SARS-CoV-2)/ 
 
Doelgroep  
Duikplaatsen worden middels dit protocol opengesteld voor individuele duikers (buddyparen 
eventueel met een instructeur) die qua opleiding en uitrusting geheel zelfvoorzienend zijn..  
 
De gemeente/eigenaar/beheerder beslist  
Over het gebruik van (een parkeerplaats bij) een duikstek beslist de gemeente/ eigenaar 
en/of beheerder. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het bepalen van lokale maatregelen. Het 
toestaan van duikactiviteiten zal in belangrijke mate afhangen van de mate waarin iedereen 
zich aan de voorschriften houdt.  
 
Vervoer  
Duikers komen met eigen vervoer naar de duiklocatie. Als het twee duikers betreft uit 
hetzelfde gezin dan kunnen ze met elkaar meerijden. In andere gevallen rijden de 
afzonderlijke duikers met de eigen auto naar de duikplaats.  
 
Parkeren  
Op de duikplaats wordt geparkeerd zodat onderling minimaal 1,5 meter afstand gehouden 
kan worden. Volg daarbij de aanwijzingen van de gemeente/eigenaar. Voor veilig parkeren 
zie onderstaande voorbeelden. Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn verlaat je de 
parkeerplaats.  
 
Wandeling naar en van de instap  
Bij de wandeling naar de instap en terug naar de auto houden we een afstand tot elkaar van 
minimaal 1,5 meter. Er wordt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Is dit niet 
mogelijk dan geven we elkaar voorrang en passeren we elkaar rug aan rug. Als dit laatste 
niet mogelijk is dan wordt het duikmasker op gezet en de ademautomaat ingedaan en 
kunnen twee duikers elkaar op die manier passeren.  
 
Overige faciliteiten  
Na de duik wordt de duikplaats zo snel mogelijk verlaten. Samenscholing moet voorkomen 
worden. Voor eventueel aanwezige horeca gelden de regels zoals gesteld voor deze 
branche. Bij buitenvulstations komt een routing en worden afstand strepen aangebracht om 
een onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen. Ook hier gelden aanvullende hygiëne 
maatregelen.  
 

Opleidingen 
 
Er is meer tijd nodig om protocollen voor de opleidingen op een veilige manier uit te werken. 
Zolang er geen uitgewerkt protocol is, zullen geen opleidingen plaats vinden. 
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Looproute & verblijfsruimtes Conditietraining Zaterdag  
Onderstaande plattegrond is afgestemd met de heer S.A. de Winter van SDW 
Diving, schoonspringvereniging. 
 
 

 
 
 
 
Dit protocol is opgesteld door het bestuur van de Leidse Onderwatersport Vereniging 
Calypso, in overleg met de relevante commissies en de heer De Winter van SDW divers 
Schoonspringers, Leiden. Het protocol zal worden gedeeld met alle leden. 
 
 
 
 
    Anne Heijnen   Vincent van den Hoogenband 
Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 


