
 
 

 

 

Speciale Nieuwsbrief – Corona update 
 
 
Beste allemaal, 
 
Bestuur en commissies zijn na afloop van de persconferentie eerder deze week druk bezig geweest met het 
concretiseren van de nieuwe maatregelen voor jullie als sporters. 
 
In het algemeen geldt: 

• De competities en wedstrijden zijn afgelast, maar voor de jeugd is het nog wel mogelijk onderlinge 
wedstrijden te organiseren. 

• De trainingen voor de jeugd kunnen doorgaan volgens het normale rooster. 

• De trainingen voor sporters van 18 jaar en ouder kunnen doorgang vinden met de volgende 
beperkingen: 

o Maximaal 30 personen in de zwemzaal 
o Ieder 1,5m afstand, zowel in als buiten het water 
o Banen zwemmen is toegestaan 
o Als je samen sport, sport je de hele dag in dezelfde bubbel van maximaal 4 personen. 

In de praktijk komt het er daardoor op neer dat je met maximaal 18-24 personen 18+ veilig tegelijk 
in het water kunt liggen. Bij bepaalde trainingen zal er daarom sprake zijn van een 
reserveringssysteem. Als hiervan sprake is word je hierover via je eigen discipline ingelicht. 

• Gemengde groepen (17- en 18+) volgen de regels van 18+. Vandaar dat er hier en daar geschoven 
wordt als volwassenen en jeugd naast elkaar liggen. 

• In het zwembad, op de gangen, op de kant en in het kleedhok draagt iedereen die niet sport een 
mondmasker. Uitzondering daarop zijn instructeurs en trainers die actief zijn tijdens wedstrijd of 
training. 

 
Om jullie allemaal tegemoet te komen voor het gemis aan trainingen en wedstrijden worden de volgende 
zaken georganiseerd: 

• Extra trainingen voor senioren triathlon en waterpolo op zaterdag voor degenen die op hun normale 
uur niet kunnen trainen omdat het bad vol ligt. 

• Onderlinge oefenwedstrijden voor de waterpolojeugd op zaterdag. 

• Voor de Masters is er een extra trainingsuur op de vrijdagavond van 20:00 tot 21:00 uur. 

• Voor de niet-spelende waterpololeden kan er op dinsdag van 16:30 tot 17:15 uur in de Zijl 
gezwommen worden. 

• De zwemtraining op de zondagochtend voor de Masters komt te vervallen. 

• We gaan onderzoeken of we onderlinge zwemwedstrijden voor de jeugd kunnen organiseren, daar 
Regio West van de KNZB alle zwemwedstrijden t/m december heeft laten vervallen. E.e.a. is wel 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de zwembaden. 

 
Details over de invulling van de uren horen jullie via de eigen trainers en coaches. 
 
 
Datum: 17 oktober 2020 


