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Samenvatting

• Je moet altijd 1,5m afstand houden, behalve:

– Kinderen t/m 12 jaar

– Kinderen van 13 t/m 17 jaar onderling (wel afstand houden tot volwassenen)

– Tijdens het zwemmen. Afstand houden waar mogelijk is wel gewenst 
(bijv. bij het wachten aan de kant). 

• Kom alleen als je gezond bent, als je op alle vragen “Nee” kunt beantwoorden

• Voor 18+ staan er 5 mensen op de lijst, er is plek voor 4 (Baan 2+3). 
Verzeker een plek door jezelf aan te melden:

https://forms.office.com/r/wTd8PhmPLA
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https://forms.office.com/r/wTd8PhmPLA


Gezondheidsverklaring

• Kom alleen als je alle
vragen met “Nee” kunt
beantwoorden

• Aanwezigheid wordt
gezien als een verklaring 
dat je gezond bent 
volgens deze normen!
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5 banen, 4X brevet, 1x conditie
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Naam Baan Doel Trainer

Valentijn van der Tol

1 Brevet Marjan

Michael Deli

Joyce de Bont

Bruno Wuisman

Mily Hongye Song

Sepp Muilenburg

Sarah Feng

Richard Boeken Kruger

2 Conditie JeroenChris Deli

Pascal van de Haar

Koen van de Laar

3 Brevet JeroenInge Favier

Lars van der Kleijn

Lieve Stark

4 Brevet Selwyn

Hendrik Jilderda

Jolein Boerenkamps

Kim Mazeland

Pauline Kulikova

Diana Jilderda

Kenji van den Brand

5 Brevet Selwyn

Timo Muilenburg

Ataner Efe

Bena Mulya

Tyson Prijt

Gabriel Ang

Gideon Ang

12345
18+
aanmelden



Regels is het bad

• Houd de algemene regels van het RIVM aan
• Daarbij:

– Ga thuis naar het toilet
– Douche thuis voor en na het zwemmen
– Doe thuis je zwemkleding aan (onder je gewone kleding) 
– Er zijn geen toeschouwers toegestaan
– Kom niet eerder binnen dan 5 min. voordat de training begint.

• Binnenkomst:
– Was je handen bij de ingang
– Gebruik kleedkamer 1 t/m 4, je moet je zelfstandig omkleden
– Neem je tas met spullen mee!
– Is er nog een les bezig in het instructiebad? 

Wacht in de kleedkamers tot voor de ‘rode deur’ met 1,5 meter
– Zet je tas neer bij tribune aan de startzijde

• Na het zwemmen:
– Treuzel niet
– Verlaat het zwembad via de ‘nooduitgang’ bij de EHBO-ruimte (grijze schuifdeur)
– Gebruik de kleedhokjes (1.p.p.)
– Om drukte te voorkomen is er 1 rij voor jongens en 1 rij voor meisjes
– Als het echt noodzakelijk is, mag een ouder/verzorger helpen. 

Gelieve dit af te stemmen via brevetzwemmen@aegir-eindhoven.nl
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