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Toegevoegd bij Voor zwemmers na punt 1: 

2. Voor personen van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door 

sportverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen geldt het 

handhaven van de 1,5 meter afstand niet. Dit betekent dat handhaving van de 

1,5m regel voor personen van 13 t/m 18 jaar in dergelijke situatie in een 

buitenbad achterwege kan blijven; 
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Bij tabel voetnoten 3 en 4 toegevoegd, voetnoot 3 is voetnoot 5 geworden: 

 
 

Fase 0 Fase 1  Fase 2 
 

Ouder en kind zwemmen Niet 
toegestaan 

1,5m afstand tussen 
koppels 

regulier 

Zwemlessen en 

schoolzwemmen (t/m 12 jaar3) 

Niet 
toegestaan 

1,5m afstand tussen 
instructeurs en kinderen 

regulier 
 

Zwemlessen ouder dan 12 

jaar4 

Niet 
toegestaan 

1,5m afstand regulier 

Groepsactiviteiten5 Niet 

toegestaan 

1,5m afstand regulier 

 

Banenzwemmen Niet 
toegestaan 

1,5m afstand regulier 

Recreatief zwemmen Niet 
toegestaan 

1,5m afstand regulier 
 

 

3 In de buitenbaden geldt dit t/m 18 jaar 
4 In de buitenbaden geldt dit voor ouder dan 18 jaar. 
5 Hieronder valt ook verenigingszwemmen. 
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Bij Gebruik materialen en hygiëne het woord ‘gedeelde’ toegevoegd bij punt 2. Maak 

zo min mogelijk gebruik van gedeelde (speel- en drijf-) materialen; 
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Bij Zwemlessen/schoolzwemmen t/m 12 jaar tussen haakjes (in buitenbaden t/m 

18 jaar) toegevoegd. 
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Bij Zwemlessen vanaf 13 jaar tussen haakjes (in buitenbaden vanaf 19 jaar) 

toegevoegd.  

Toegevoegd bij Groepsactiviteiten na punt 3:  

4 Voor personen van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door 

sportverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen geldt het 

handhaven van de 1,5 meter afstand niet. Dit betreft dus activiteiten in de 



buitenbaden.  

Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden. 

 

Bij punt 7. (was punt 6) tekst tussen haakjes toegevoegd: Deelnemers houden 1,5 meter 

afstand van elkaar (behoudens genoemde uitzonderingen) en de medewerkers. 
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Bij Recreatief zwemmen toegevoegd na punt 4: 

5. Recreatief zwemmen voor jongeren tot en met 18 jaar valt niet onder de 

verruiming genoemd bij Groepsactiviteiten punt 4 op pagina 8. Dit geldt voor 

binnen en buiten. 
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Versienummer aangepast: Versie 1.4 (01-06-2020) 
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Versie 1.4 Aanpassingen in verband met het niet hoeven handhaven van de 1,5 meter 

afstand voor personen van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door 

sportverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen (01-06-2020) 

 

 


