
 
Goedendag, 
 
Vanaf aanstaande maandag 31 augustus starten de trainingen weer, zoals  in de vorige 
nieuwsbrief verteld. Ondertussen is de indeling van de zwemmers gemaakt, waarbij we zoveel 
als mogelijk rekening houden met de wensen van jou als zwemmer. Het was nog een behoorlijke 
puzzel in verband met de beperkingen in het aantal zwemmers in de zwembaden. De indeling is 
niet in beton gegoten en biedt nog enigszins ruimte voor aanpassing, als we maar met elkaar 
rekening houden. Uitgangspunt:  

- Masters kunnen zelf eenmalig of definitief onderling ruilen, wel even doorgeven als je 
definitief ruilt zodat het schema voor een trainer up-to-date is.  

- Minioren, junioren en jeugd definitief afmelden voor een trainingsmoment bij Hanneke 
(hanneke1998s@gmail.com), vragen voor een ander moment mag maar is geen 
zekerheid. 

- De trainer kan ter plekke op basis van de opkomst, verbeteringen, enz. binnen de 2 
ingedeelde banen de zwemmers (her)verdelen. 

- Op maandag gaat baan 1 er na een uur uit, dit i.v.m. het ruimte maken voor leswemmen.  
 

Belangrijk blijft, houdt de Corona-maatregelen in acht en neem daarin ook je eigen 
verantwoordelijkheid. Ben je op vakantie geweest in een van de risicogebieden dan geldt het 
tien dagen quarantaine advies. Houd je daar ook aan en kom pas tien dagen na aankomst in 
Nederland weer deelnemen aan de trainingen.  
Corona-coördinators zijn ook nog altijd nodig. Wil je helpen, geef het even door aan Hanneke. 
 
Trainers 
De nood om trainers wordt helaas groter. Zoals aangegeven is aanvulling noodzakelijk, we 
hebben een enkele reactie ontvangen op de eerder oproep, maar dat is nog niet voldoende. Op 
maandag is de nood nu echt hoog. Willen we de veiligheid en voldoende aandacht kunnen 
garanderen, dan zijn minimaal 3 trainers per trainingsavond noodzakelijk. En dat kunnen we met 
de huidige groep niet waarmaken, zeker niet op maandag. Met een roulatiesysteem onder de 
trainers proberen we dit op te vangen, maar dat is echt slechts een tijdelijk oplossing. Wie wil 
ons helpen?! Het trainersteam is er klaar voor om je paar keer mee te laten lopen bij een 
training, zodat je kunt zien wat het inhoudt, je kennis bij te brengen en te laten ervaren hoe leuk 
het is om aan de badrand te staan.  
 
Clubkampioenschappen. 
De mail om je in te schrijven voor de clubkampioenschappen is van de week verstuurd. De eerste 
inschrijvingen zijn ook al binnen. Heb jij je al opgegeven? De wedstrijd begint trouwens om 
14:00uur. Er lijkt bij sommige een foutmelding te komen, als het geslacht wordt gevraagd, 
daarbij verschijnt mens, dat moet man zijn. Sorry daarvoor. 
Andere wedstrijden, zoals een vierkamp en minioren-circuit,  komen er ook al weer aan, zie 
hiervoor het wedstrijdschema op de website. Houdt er rekening mee dat soms een datum nog 
kan wijzigen, omdat er nog druk wordt overleg met andere verenigingen om alles rond te 
krijgen. We houden de website hierop zo actueel mogelijk. 
 
Vriendelijke groet, 
De zwemcommissie 
 
 
  



Indeling trainingen per 31 augustus 2020 
 

 

Dinsdag 18:30-19:30 Dol-fijn 
Baan 1&2 
Nick C 

(1) Lydia, Sanne, Fenna 
(2) Dany, Tom, Wanne 

Baan 3&4 
Thomas 

(3) Bianca, Gertjan, Ada, Helena 
(4) Tibor, Jan, Chantal, Leo 

Baan 5&6 
Jose  

(5) Marit, Sander, Merel H 
(6) Deniz, Laura, Floris, Guusje 

 

Woensdag 17:30-18:30 De Kulk 
Baan 1&2 
Marcel 

(1) Dave, Nick, Kaj, Anco, Bas vd S 
(2) Gijs, Jochem, Guusje, Efe, Luca 

Baan 3&4 
Programma 

(3) Hanneke, Tamara, Mariëlle, Jeroen, Mario 
(4) Willem, Ada, Herma, Inge, Gertjan 

Baan 5&6 
Nick C(5) Madzia(6) 

(5) Emma, Merel D, Jennifer B, Eva, Norah, Floortje 
(6) Saar, Akos, Neeltje, Bas O 

 

Donderdag 18:30-19:30 Groenoord  
Baan 1&2 
Nick D 

(1) Evy, Lucas, Tim, Djan, Jennifer D 
(2) Lydia, Sanne, Chris, Tom, Lianna 

Baan 3&4 
Emiel 

(3) Tibor, Robbert-Jan, Freddy, Roy 
(4) Heleen, Willem, Erik, Jan, Mariëlle 

Baan 5&6 
Hanneke 

(5) Stein, Siem, Anna, Elize, Tessa B 
(6) Eva, Fenna, Sander, Marit, Floortje, Jennifer B 

 

Vrijdag 17:30-18:30 De Kulk  
Baan 1&2 
Marcel 

(1) Jochem, Gijs, Luca, Efe, Wanne 
(2) Bas vd S, Dave, Nick, Kaj, Anco, Jaap 

Baan 3&4  
Programma 

(3) Paul, Bas vd N, René, Nadya, Eli, Mario 
(4) Jeroen, Tamara, Fons, Erik, Helena 

Baan 5&6  
Tessa(5) Corina(6) 

(5) Lianna, Norah, Fenna, Merel D 
(6) Zakaria, Noa, Ismail, Crystal 

 

Zondag 12:00-13:30 De Kulk 
Baan 1&2 
Programma 

Fons, Herma, Inge, Willem, Joyce, Bianca, Ada, Helena, Heleen, 
Erik, Paul, Bas vd N, René, Eli, Mario, Nadya, Marc, Hanneke, 
Mariëlle, Tamara, Jan, Jeroen, Chantal, Robbert-Jan, Tibor, Freddy, 
Roy, Leo, Gertjan ---Deze optie is nog onder voorbehoud van het 
goed kunnen organiseren van dit trainingsmoment. 

Baan 3&4  
Programma 
Baan 5&6  
Programma 

Maandag 17:30-19:00 De Kulk 
Baan 1&2 
Programma 

(1) Fons, Inge, Herma 
(2) Marc, Eli, René, Paul, Bas vd N, Nadya 

Baan 3&4 
Ouder/Tamara 

(3) Nick, Kaj, Lydia, Anco, Dave 
(4) Gijs, Efe, Wanne, Jochem, Luca 

Baan 5&6 
Hanneke 

(5) Merel D, Norah, Eva, Sander, Emma, Sanne 
(6) Saar, Guusje, Marit, Jennifer B, Floortje 


