
 

 
Zwembad protocol bij De Vossenburcht 

 

Wij verzoeken alle gasten de volgende richtlijnen in acht te nemen; 
 
Zwemtijd per leeftijd  
08.00 – 10.00 uur  vanaf 18 jaar, maximaal 10 personen tegelijk 
10.15 – 17.00 uur  tot en met 17 jaar, geen maximum 
17.15 – 21.00 uur  vanaf 18 jaar, maximaal 10 personen tegelijk 
 

 Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor de toegestane tijd bij het zwembad.  

 Vertrek direct na afloop terug naar je caravan/accommodatie.  
 
Betreding van het zwembad is op eigen risico.  

 Camping de Vossenburcht is niet verantwoordelijk voor de zwemveiligheid van haar 
gasten. 

 Indien je niet in het bezit bent van een zwemdiploma en daarmee officieel niet 
zwemvaardig bent, is maximaal 1 ouder/verzorger verplicht aanwezig als 
verantwoordelijke.  

 
Houdt afstand!  
Geef elkaar de ruimte. Om samenscholing te voorkomen, dient 1,5 meter afstand te worden 

Kinderen t/m 17 jaar hoeven gehouden onder de toeschouwers rondom het zwembad! 
onderling binnen en buiten het zwembad geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel naar 
hun medegasten vanaf 18 jaar toe. Iedereen vanaf 18 jaar dient te allen tijde 1,5 meter afstand 
te bewaren naar iedereen buiten het eigen huishouden.  
 
Alleen campinggasten toegestaan 
Wegens registratieplicht zijn alleen campinggasten van Camping de Vossenburcht en Q-homes 
toegestaan in het zwembad. Geen extra vriendjes/vriendinnetjes/familieleden/kennissen die 
een dagje langs komen op de camping; ook geen gasten uit de omliggende dorpen of van 
buurtparken. 
 



 
Volg routing 

 Deponeer je overkleding, schoeisel en handdoek in daarvoor bestemde bak*.  
o Kinderen t/m 17 jaar gebruiken geen bakken, maar dienen hun schoenen, overkleding 

en handdoeken te stoppen.  in een eigen tas 

 Volg looproute langs het zwembad en loop niet in tegengestelde richting.  

 Gebruik trapje 1 om het water in te gaan. Gebruik trapje 2 om het water uit te gaan. 
 
*Overkleding, schoenen en je handdoek dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden 
gedeponeerd. Dit geldt alleen voor gasten vanaf 18 jaar.  Max. 1 bak per persoon. 
 
Tijdsklok 
Wanneer alle bakken in gebruik zijn, start er een tijdsklok van 30 minuten. Ga terug naar je 
caravan/accommodatie en kom later terug voor wisseling van de zwemmers. Om 
samenscholing te voorkomen, is het niet toegestaan rond het zwembad op je beurt te wachten. 
Je dient op instructies van de Corona-toezichthouder te wachten. Hij/zij zal eerst de bakken en 
trappetjes desinfecteren en ervoor zorgen dat in- en uitgaande gasten elkaar niet binnen 1,5 
meter kruisen.  
 
Geen speel- en drijfmaterialen toegestaan. 
Om elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven en onderling contact tegen te gaan, zijn speel- en 
drijfmaterialen niet toegestaan in het zwembad. Hier vallen 1-persoons zwembandjes/ 
zwemkurkjes voor kinderen niet onder.  
 
Ga in eigen caravan / accommodatie naar het toilet 
Het algemene toilet is geopend. Wel wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken 
van eigen sanitaire voorzieningen in caravan of chalet.   
 
Douche voordat je komt zwemmen. 
Dit dient in eigen accommodatie te gebeuren of via een sep-card in ons sanitair gebouw. 
 
Handen wassen. 
Voordat je gaat zwemmen en ook nadat je hebt gezwommen, dien je in eigen 
caravan/accommodatie je handen te wassen met zeep.  
 



 
Omkleden in eigen caravan / accommodatie. 
Er is geen algemene ruimte aanwezig voor omkleden. Dit dient voor en na het zwemmen bij de 
eigen accommodatie te gebeuren.  
 
Volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders. 
Wanneer de camping constateert dat er teveel mensen tegelijkertijd in het zwembad 
zwemmen en/of er niet voldoende afstand van elkaar wordt gehouden, dan zal het personeel 
van Camping de Vossenburcht de gast(en) sommeren het zwembad te verlaten.  
 
Blijf thuis bij de volgende situaties: 

 als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  

 als jij of iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 
zwemmen.  

 als jij of iemand in jouw huishouden in de afgelopen 14 dagen positief getest is op het 
coronavirus. 

 
Vermijd risico’s waardoor u medische hulp nodig heeft of gered moet worden. 
‘Advies voor tijdelijke aanpassingen reanimatie richtlijnen in verband met de COVID-19 
pandemie’. 
 
Peuterbad 
In het peuterbad mag één volwassene per kind mee het water in. Wel dienen volwassenen  
1,5 meter afstand van elkaar te houden, dus kunnen er max. 2 ouders tegelijk het water in met 
kind.  
 
 
Met dit protocol willen we bezoekers van ons zwembad richting geven hoe te handelen. Hierbij is de lijn gekozen om binnen 
de kaders van het kabinetsbeleid én de richtlijnen van het RIVM zoveel als mogelijk ruimte te bieden aan lokaal maatwerk. 
Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid voert de zwembadbranche gezamenlijk de noodzakelijke 
aanpassingen in bovenstaand protocol door. Personeel van Camping de Vossenburcht is te allen tijde bevoegd gasten de 
toegang tot het zwembad te ontzeggen. Betreding van het zwembad is op eigen risico. Camping de Vossenburcht is niet 
verantwoordelijk voor schade aan u of uw eigendommen, verlies en/of diefstal van uw eigendommen. Bij tegenwerking van 
de gast kunnen er maatregelen worden getroffen en beroepen wij ons op de algemene regels van het landelijke Protocol 
Verantwoord Zwemmen. 


