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We gaan weer zwemmen!        

 

Putten, 12 juni 2020 

 

Hallo Tritonners, 

 

Naar een aantal weken op het droge getraind te hebben, mogen wij eindelijk weer zwemmen!  

Hoe we dit (samen) gaan doen, staat hieronder vermeld.  

 

De spelregels waaraan iedereen zich aan dient te houden; 

 

De protocollen van het RIVM en het Bosbad worden nageleefd. 
o Dus bij gezondheidsklachten blijf je thuis. 
o Bij binnenkomst in Bosbad,  handen desinfecteren. 
o Geen gebruik maken van toilet (kan het echt niet anders, dan na gebruik melden aan bad personeel.) 
o Niet douchen voor- en na het zwemmen. 
o Bij binnenkomst omkleden in de 2 grote kleedruimtes. (hier is de 1,5 mtr ook duidelijk aangegeven. 

Max 8 personen per kleedruimte (kan gemixt, zwemkleding is al aan.) 
o De looproutes in het zwembad volgen naar het water. 

 
Junioren tot/met 18 jaar; 

o Max 30 kinderen per uur (voor deze groep geld buiten de 1,5 mtr niet).  
o Ouders mogen niet mee het zwembad in. (buiten of in de horeca wachten) 
o Kader houdt 1.5 mtr afstand van jeugd. 
o 10 minuten voor aanvang aanwezig (in badkleding - thuis al omgekleed) 
o Je komt op badslippers naar het zwembad. 
o De zwemtas neem je mee naar het bad. 
o 45 minuten trainen. (+15 minuten de tijd je om te kleden) 
o Na het trainen, omkleden in kleine badhokjes, de kledinghaak in het badhokje neem je mee richting 

uitgang (hierdoor weet het bad personeel dat het hokje gebruikt is en dus gereinigd moet worden.), 
via aangegeven route weer naar buiten. 

o We maken geen gebruik van spelmateriaal (flippers/planken/ballen etc) 
 
Senioren, Matsters en zwemmers 18+; 

o Maximaal 16 zwemmers (i.v.m. omkleedruimte en 1.5meter regeling) 
o Let op de 1.5 mtr afstand regel! 
o 10 minuten voor aanvang aanwezig (in badkleding - thuis al omgekleed) 
o Je komt op badslippers naar het zwembad. 
o De zwemtas neem je mee naar het bad. 
o 45 minuten trainen. (+15 minuten de tijd je om te kleden) 
o Na het trainen, omkleden in kleine badhokjes, de kledinghaak in het badhokje neem je mee richting 

uitgang (hierdoor weet het bad personeel dat het hokje gebruikt is en dus gereinigd moet worden.), 
via aangegeven route weer naar buiten. 

o We maken geen gebruik van spelmateriaal (flippers/planken/ballen etc) 
 

 



      Zwem en Poloclub Triton Putten 

Z & PC Triton Putten 
p.a. Wallenbergstraat 39 

3882 HA Putten 
 

 

 

Trainingstijden met ingang van dinsdag 16 juni 2020: 

 

Zwemafdeling;     Buitenbad 

                        Woensdag      18.00 t/m 18.45 uur  Jeugd t/m 18 jaar  (allen op aanwijzing ZC) 

               19.00  t/m 19.45 uur    Masters en 18+   (allen op aanwijzing ZC) 

                        Vrijdag            18.00 t/m 18.45 uur  Jeugd t/m 18 jaar   (allen op aanwijzing ZC) 

          19.00  t/m 19.45 uur     Masters en 18+  (allen op aanwijzing ZC) 

 

Sterrenplan;    Binnenbad 

                        Vrijdag            18.00 t/m 18.45 uur  Sterrenplan 

 

Waterpolo;    Buitenbad 

                        Dinsdag          18.00 t/m 18.45 uur  Jeugd t/m 18 jaar 

      19.00  t/m 19.45 uur    Heren 1 

                        Donderdag     18.00 t/m 18.45 uur  Dames  

      19.00  t/m 19.45 uur    Heren 2 en 3 

 

Overig; 

- I.v.m. de beperkte ruimte door de 1.5 mtr regel, trainen wij dus 1x per week.  
 

- Mochten er wijzigingen zijn in de protocollen en/of wetgeving van RIVM dan wordt dat in overleg aangepast. 
 

- De trainingen gaan door tot en met vrijdag 17 juli 2020 (dan beginnen de schoolvakanties – basisschool). 
 

- Hoe en wanneer de trainingen na de vakanties ingevuld gaan worden, is nu nog niet bekend. Maar zodra hier 
nieuws over is, wordt dit gemeld via de diverse kanalen. 
 

Hebben jullie vragen, dan horen wij het graag. 
Wij zijn als bestuur blij, dat we toch nog een paar weken kunnen zwemmen voor de vakantie! 
 
Namen het bestuur, 
 

Met sportieve groet, 

 

   Alidaan van Losenoord   | Voorzitter Triton Putten 

M 0653 954191 

W tritonputten.nl 
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