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Inleiding: 
Op dinsdag 12 mei 2020 waren wij als Hilversumse Zwem & Waterpolo Vereniging, op basis van ons 

eigen Vereniging Protocol, de eerste zwemvereniging die van zowel de Veiligheidsregio Gooi & 

Vechtstreek als van de gemeente Hilversum de toestemming kregen om weer te mogen gaan 

zwemmen en trainingen in ons thuis zwembad de Lieberg in Hilversum. Tot op heden doen wij dit 

nog steeds met succes tot vrijdag 3 juli 2020 wegens begin van de zomervakantie in Noord-

Nederland. 

 

Nu wij hebben begrepen dat het mooie openluchtzwembad de Sijsjesberg in Huizen waarschijnlijk 

eind juni/begin juli 2020 toch gedeeltelijk opengaat (waar wij als zwem vereniging normaliter ook 

altijd in de maand juni en begin juli zwemmen) zouden wij graag voor al onze zwemleden gedurende 

de periode vanaf 6 juli t/m zondag 16 augustus (eind van de zomervakantie) zowel het gehele 50 

meterbad als de springkuil wekelijks in de avonduren willen afhuren (conform het als bijlage 

vermelde data en tijdschema). 

 

Preambule: 
1. De nader in dit protocol uitgewerkte afspraken gelden voor al onze Waterpolo leden, Trim- 

en Active zwemleden, Zwemlesleden, ouders, trainers, toezichthouders en ons bestuur. 

2. Wij maken onderscheidt tussen onze zwemleden tot 18 jaar die geen onderlinge 1,5 meter 

afstand meer hoeven te houden (na 1 juli 2020) en leden vanaf 19 jaar en ouder die dat wel 

moeten doen zowel op de kant als in het zwembadwater. 

3. In het beginsel willen wij het zwemaanbod van onze leden maximaliseren tot 100 personen 

(90 in het 50 meter wedstrijdbad en 10 in de springkuil voor het balgooien) per trainingsblok 

(van 1 uur) gelijktijdig in het zwembad. Dit is exclusief de trainer(s) en onze eigen 

toezichthouders. 

4. Al onze zwemmers hebben minimaal zwemdiploma A. 

5. De bijlages bij dit protocol maken onlosmakelijk hiervan onderdeel uit. 

6. Ondergetekende als Voorzitter van HZC de Robben zal Hoofd Corona Verantwoordelijk zijn 

die toeziet dat al onze leden zich houden aan het geen in dit protocol staat vermeld. 

 

Online Reserveringsysteem: 
Wij maken sinds 12 mei 2020 gebruik van een speciaal opgezet HZC de Robben online 

reserveringsysteem waarbij onze leden die willen zwemen op de aangegeven trainingsmomenten 

zich vooraf dienen aan te melden. Hierdoor kunnen wij goed het maximaal aantal zwemmers per 

trainingsmoment beheren, krijgen al onze leden de mogelijkheid zich vooraf tijdig aan te melden (tot 

maximaal 2 uur voor het begin van het trainingsmoment) en kunnen wij tevens een eerlijkere 

verdeling maken gezien het in het beginsel beperkte aantal zwemmers per trainingsblok (we zullen 

de reserveringsaanvragen wekelijks eerlijk proberen te verdelen).  
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Dit reserveringsysteem publiceren wij niet op onze Robben Website maar via een speciale online 

URL-link die alleen onze leden krijgen en mogen gebruiken. Dit om te voorkomen dan via onze HCZ 

de Robben website niet leden hiervan ook proberen gebruik te maken. Tevens verklaren alle leden 

en/of ouders automatisch per keer dat men reserveert akkoord te gaan met de volgende richtlijnen, 

onze verenigingsprotocol  en de veiligheid en hygiëneregels op basis van de Richtlijnen RIVM om te 

mogen zwemmen : 

 

 Algemene veiligheid en hygiëneregels: 
 Kom niet zwemmen 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 hersteld is; 

 Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden; 

 Hoest en nies in je elleboog (vooral als je in het water zit) en gebruik papieren zakdoekjes; 

 Was je handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken 

van objecten waar veel mensen aan zitten: na het bezoek van het toilet, na hoesten, niezen 

in de handen: na het snuiten van je neus; 

 Vermijd het aanraken van je gezicht;  

 Schud geen handen. 

 

Speciale veiligheid en hygiëneregels voor als je komt zwemmen: 
 Ga voordat je van huis vertrekt naar je training, thuis naar de toilet en voorkom zo onnodig 

toilet gebruik in het zwembad; 

 Douche thuis voordat je naar het zwembad komt; 

 Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding; 

 Neem een sporttas mee voor je handdoek en om je gewone kleding en schoenen in te 

stoppen (zonder sporttas mag je niet zwemmen); 

 Was vooraf en na afloop van het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, 

minimaal 20 seconden; 

 Kom alleen naar het zwembad met eigen vervoer (te voet, fiets of auto) en indien je gebracht 

wordt door bijvoorbeeld één van je ouders mogen deze niet mee het zwembad in tenzij dit 

later met toestemming van de Sijsjesberg wel mag. 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken en vooraf gereserveerde startijd van 

de training; 

 Houd je in het zwembad aan de speciale routing en RIVM voorgeschreven 1,5 meter 

afstanden onderling; 

 meld je vooraf aan bij de receptie en/of onze entree toezichthouder (die check online of je 

gereserveerd hebt); 
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 Op de aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de overkleding uit 

te trekken en in de meegenomen sporttas meen te nemen naar een aangewezen plek, 

inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen 

ruimtes. 

 Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum; 

 Je houd je zowel op de kant (o.a. in de looproutes, badrand) en in het water aan de 1,5 meter 

afstand onderling met uitzondering voor kinderen tot 18 jaar; 

 Je volgt hierbij nadrukkelijk de aanwijzingen van de toezichthouders en trainer(s) in het 

zwembad; 

 Je doucht na afloop thuis want de douches in het zwembad zijn gesloten; 

 Indien er voor een trainingsmoment geen voldoende vrijwillige toezichterhouders en/of 

trainers vanuit onze leden zijn zal dit trainingsmoment door de Corona Toezichthouder 

worden geannuleerd daar wij ons dan niet aan ons eigen protocol kunnen houden; 

 Hou je je niet aan de 1,5 meter afstand regels waar dan ook in het in het zwembad/gebouw 

dan volgt slechts 1 x een waarschuwing door de toezichthouders en/of trainer(s). Bij de 2e 

overtreding  moet je direct het zwembad verlaten, je omkleden en weer naar huis. Je bent 

dan tevens uitgesloten voor een training gedurende minimaal 1 week. Dit geld voor iedereen 

die ouder is dan 19 jaar. 

 De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit Verenigingsprotocol; Protocol 

Verantwoord Zwemmen de Sijsjesberg, voorbeeld van het HZC de Robben online 

reserveringsysteem en trainingsschema. 

 

Hilversum 26 juni 2020, 

 

 
Arno Geul – Voorzitter HZC de Robben 

T: 0650996809 

E: info@derobben.nl 

 

 

 


