
          

Nieuwsbrief 2020-3 

Nog een paar dagen en de scholen gaan weer beginnen en gaan ook de trainingen voor het seizoen 
2020-2021 van start. Het zal een ander zwemjaar worden als dat we gewend waren, mede door alle 
Corona maatregelen. De zwemcommissie heeft getracht om alles zoveel mogelijk doorgang te laten 
vinden, maar er zijn toch wat beperkingen. 
 
Coördinatoren 
We zijn blij dat we coördinatoren hebben kunnen vinden, die de plaats in zullen nemen van Michael 
v.d. Linden en Jorick Hendriksen. 
Robin van Beek wordt de nieuwe coördinator vanaf de junioren. Hierbij wordt hij geassisteerd door 
Gijs Burghoorn. 
Moniek Heemskerk zal de nieuwe coördinator voor de minioren worden. Zij wordt hierbij 
geassisteerd door Lonneke Graansma. 
Er zal vanaf komend seizoen geen aparte coördinator meer zijn voor de junioren, daar de junioren en 
de jeugd/senioren al samen trainen en ook aan dezelfde wedstrijden deelnemen. 
De e-mailadressen worden nu aangepast en zullen binnenkort gebruikt kunnen worden. 
 
Trainingen 
De zwemtrainingen zullen weer starten op dinsdag 1 september a.s. 
Het schema zoals we deze vorig seizoen hebben gehanteerd is ook nu weer van kracht. 
Echter het is de zwemcommissie nog niet gelukt om een invulling van een trainer te vinden voor de 
training op de woensdagavond van 18:00 tot 19:00 uur in het recreatiebad van De Zijl (junioren en 
ouder) en ook voor de miniorentraining op de zaterdagmorgen zijn we nog op zoek naar een trainer. 
Hopelijk kunnen we dit z.s.m. oplossen. Tot die tijd komen deze trainingen dus te vervallen. (in rood 
in het schema) 
 
De zaaltrainingen zullen, net als voorgaande jaren, weer opgestart worden medio oktober. Hierover 
komt t.z.t. bericht waar en wanneer. 
Trainingsschema vanaf maandag 31 augustus 2020: 

Maandag   

17:00 – 18:00 uur Vijf Meibad Beginnende wedstrijdzwemmers 

   

Dinsdag   

05:45 – 07:00 uur Vijf Meibad Junioren 1 en ouder 

16:15 – 16:45 uur Vijf Meibad Minioren (incl. droogtraining) 

18:15 – 19:45 uur Vijf Meibad Junioren 1 en ouder 

   

Woensdag   

05:45 -07:00 uur Vijf Meibad Junioren 1 en ouder 

18:00 – 19:30 uur De Zijl Minioren 

18:00 – 19:00 uur De Zijl (R) Junioren 1 en ouder  (start op een latere 
datum) 

21:15 – 22:15 uur De Zijl (R) Masters 



   

Donderdag   

05:45 – 07:00 uur Vijf Meibad Junioren 1 en ouder 

18:00 – 19:00 uur De Zijl (R) Junioren 1 en ouder 

   

Vrijdag   

05:45 – 07:00 uur Vijf Meibad Junioren 1 en ouder 

21:00 – 22:00 uur Vijf Meibad Masters 

   

Zaterdag   

05:45 – 07:45 uur Vijf Meibad Junioren 1 en ouder 

07:15 – 07:45 uur Vijf Meibad Minioren ( incl. droogtraining) ouder  (start 
op een latere datum) 

07:45 - 09:15 uur Vijf Meibad Minioren 

   

Zondag   

08:00 – 09:30 uur Vijf Meibad Masters met startnummer 

 
Corona maatregelen 
Zoals hiervoor aangegeven zullen we de komende tijd rekening moeten houden met diverse 
maatregelen in het kader van het corona virus. 
Voor de trainingen in De Zijl blijft het huidige corona protocol van kracht. 
Aangezien de Masters op de woensdagavond met een zeer grote groep zijn, wordt voor deze 
trainingsgroep gewerkt aan een aanvullend protocol. Deze zal nog via de app en de mail aan de 
Masters worden verspreid. 
Ook voor het 5 meibad komt er een corona protocol. Er zal een vaste looproute zijn en net zoals in 
De Zijl: thuis omkleden, geen ouders, kort douchen. En handen ontsmetten bij binnenkomst en bij 
klachten blijf je thuis. 
 
Zwemwedstrijden 
Wij zijn, samen met de KNZB, in gesprek hoe we de zwemwedstrijden gaan organiseren i.v.m. de 
coronamaatregelen. Hiervoor zal een afzonderlijk protocol moeten komen. 
Bepalend zullen zijn het aantal deelnemers, de ruimte in het zwembad i.v.m. de 1,5 m eis voor 18 
jaar en ouder e.d. Het is vrij wel zeker dat er geen toeschouwers bij de wedstrijden aanwezig kunnen 
zijn. 
Binnenkort komt de wedstrijdkalender op de site van ZVL-1886. Echter deze is nog steeds onder 
voorbehoud. Op dit moment is nog steeds niets zeker of alle wedstrijden door kunnen gaan. Dit geldt 
ook voor de Regiowedstrijden. Hierover hebben we nog geen duidelijk antwoord gekregen. 
De eerste wedstrijd zal naar alle waarschijnlijkheid zijn op zondag 20 september a.s. in Alphen a/d 
Rijn voor de junioren/jeugd en senioren. 
De minioren komen op zondag 27 september aan de start voor het miniorencircuit. Voor beide 
wedstrijden zullen de betreffende zwemmers een uitnodiging krijgen via de mail. 
 
Zwemcommissie 
Zoals we al in eerdere Nieuwsbrieven hebben aangekondigd zijn er een aantal vacatures voor een 
functie binnen de zwemcommissie. 
We hebben inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met ouders met de vraag of zij bereid zijn om 
lid te worden van de zwemcommissie. Echter dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. 
Het organiseren en/of deelnemen aan zwemwedstrijden komt in gevaar als er geen aanvulling komt. 
Wij organiseren niet alleen onze eigen wedstrijden, doch wij moeten ook voor wedstrijden elders 
hulp bieden. Dit alles moet wel gecoördineerd worden. 



Daarnaast organiseert de zwemcommissie ook nog andere activiteiten, zoals bowlen, een ontbijt na 
een training en trainingskampen. Ook zou het leuk zijn dat we weer deel kunnen nemen aan een 
buitenlandse wedstrijd. 
Mocht er geen ouders zijn die willen toetreden tot de zwemcommissie, dan zullen we moeten 
overwegen om bepaalde wedstrijden/evenementen te schrappen. Hoe spijtig we dit ook vinden. 
Voor informatie kunt u terecht bij Paul Chaudron of Mariët Ouwehand. 
 
Officials 
Op dit moment is er ook nog geen zekerheid of er binnenkort cursussen worden georganiseerd door 
de Regio. Dit geldt ook voor de officials die al een cursus hebben gevolgd, maar nog wachten op een 
beoordelingswedstrijd. Hopelijk komt hierover binnenkort duidelijkheid. 
 
In een vorige nieuwsbrief hebben we al aangeven dat Marion v.d. Hoeven de taak van 
officialcoördinator overneemt van Paul Chaudron. M.i.v. het komende seizoen zal zij de officials gaan 
uitnodigen. 
 
 
De zwemcommissie wenst jullie een sportief en succesvol seizoen 2020-2021 toe. 


