
Trainingen gaan vanaf 18 mei op aangepaste wijze 

weer van start. 
Vanaf 18 mei wordt het weer mogelijk om in de Waterwyck te gaan trainen. Daarvoor 
zijn i.v.m. de Coronacrisis speciale veiligheidsvoorzieningen getroffen in de Waterwyck 
en is er een speciale opzet gemaakt voor de trainingen van onze club. Onderstaand 
wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.  

Opgeven voor training? Via de mail! 
Omdat de Waterwyck beperkt open is, hebben we meer ruimte gekregen om de trainin-

gen in te vullen. De trainingstijden vindt je op de volgende pagina. Om te kunnen trainen 

moet je jezelf aanmelden via een speciaal mailadres. Je krijgt ook nog een mail toege-

zonden vanuit dit speciale mailadres, waar je jezelf kunt opgeven. 

Je kunt meerdere trainingsuren aangeven. Op basis van alle aanmeldingen wordt er een 

indeling gemaakt. Je krijgt een mailtje met de bevestiging van de uren dat je kunt trai-

nen. Er zijn speciale uren aangewezen voor de sterrenplanzwemmers, de voorselectie en 

de waterpolo. Als je onder één van deze categorieën valt, kun je je voor die tijdsblokken 

aanmelden. 

Je kunt je aanmelden via: trainingsteenwijk34@gmail.com 

Geef in de mail de volgende zaken aan: 

• Welke dag(en) en op wel tijdstip je wilt zwemmen (voor schema zie volgende pagina) 

• Bevestig dat je geen één van controle-vragen Corona met “ja” moet beantwoorden 

(zie daarvoor “instructie zwemmers en waterpoloërs” op de volgende pagina) 

• Tot welke groep je hoort (zwemmer senioren/voorselectie/sterrenplan/waterpolo) 

• Je telefoonnummer (zodat we je indien nodig kunnen bereiken). 

Beperkt aantal zwemmers. 
Voorlopig kunnen er per trainingsuur maar 6 zwemmers trainen: in elke baan één. Daar-
bij is er voor elk zwemuur een toezichthouder aangewezen. Wat dit voor jou als zwem-
mer allemaal inhoudt vindt je bij “instructie zwemmers en waterpoloërs”. 

Eventueel aanpassing indeling vanaf 1 juni. 
Vanaf 1 juni kunnen er weer verdere versoepelingen worden afgekondigd. Als dit het 
geval is zullen waarschijnlijk ook de trainingstijden weer worden aangepast. Je krijgt daar 
via de nieuwsbrief bericht over voor 1 juni aanstaande. 

BELANGRIJKE DATA 
• 18 mei 2020 
Aanvang aangepaste trainingen 

1 juni 2020 
Eventuele wijziging trainingsindeling 

• 13 juni 2020 
BBQ SEIZOENSAFSLUITING VERVALT! Deze 
wordt naar 19 September verplaatst (zie 
hieronder) 

• 4 juli 2020 
Start van de zomervakantie en mogelijk-
heid om door te trainen in de zomer 

• 17 augustus 2020 
Start trainingen in de Waterwyck voor het 
seizoen 2020-2021 

• 19 september 2020 

Algemene Ledenvergadering 
Dit combineren we met de verenigings 
BBQ . Schrijf de datum in je agenda! 
Nadere berichtgeving hierover volgt. 

NIEUWSBRIEF 

Z&PC Steenwijk 1934 

Mei  2020 

Jaargang 6, editie 11 
 

De nieuwsbrief komt elke maand uit  met  

mededelingen van het bestuur en de 

verschillende commissies. 

De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en is 

te downloaden  via de website. 
 

Eindredactie: Casper Dollekamp 

E-mailadres: voorlichting@steenwijk34.nl  

 

Kijk op onze site voor het allerlaatste 

nieuws: www.steenwijk34.nl  

 Hou 1,5 meter afstand 

 Let een beetje op elkaar 

 Blijf fit en gezond 

 Blijf positief 

mailto:voorlichting@steenwijk34.nl
http://steenwijk34.nl/


 

Wil je trainen? Geef je dan op via het mailadres:  
trainingsteenwijk34@gmail.com 

Instructie voor de zwemmers en waterpoloërs  
Om de trainingen in de aangepaste situatie goed te laten verlopen is er een veiligheidsprotocol gemaakt in overleg met de 
Waterwyck en de veiligheidsregio. De toezichthouders zijn uitgebreid geïnstrueerd om alles goed te laten verlopen. Voor 
elke zwemmer of waterpoloër geldt de onderstaande instructie:  

• Je meldt je aan via het speciale mailadres: trainingsteenwijk34@gmail.com 

• Bij je opgave geef je aan of je één van de onderstaande vragen met “ja” moet beantwoorden: 

 Heeft u nu corona? 

 Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? 

 Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 

 Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid 
of koorts ( meer dan 38°C )? 

 Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 

 Bent u in thuisisolatie? 

 Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? 

 Behoort u tot een risicogroep zoals die door het RIVM zijn aangegeven? 

• Als één van de vragen met ja is beantwoordt, krijg je geen toestemming om deel te nemen aan de trainingen; 

• Als je een bevestiging hebt ontvangen dat je kunt trainen, zorg je dat je 10 minuten voor aanvang voor de ingang van 
de Waterwyck staat. 

• Je hebt thuis je zwemkleding al aangetrokken onder je gewone kleding; 
Je hebt je thuis al gedoucht  en je bent naar het toilet geweest. Douches en toilet in het zwembad worden niet ge-

bruikt;  
Je blijft daar wachten tot je wordt opgehaald, en houdt 1,5 meter afstand tot de andere aanwezigen; 
Je volgt bij binnenkomst alle instructies en aanwijzingen van de toezichthouder op 
Voordat je naar binnen gaat ontsmet je je handen met het ontsmettingsmiddel dat bij de ingang staat. 

• Je kleedt om in het kleedhokje dat je krijgt aangewezen, de groepskleedruimten zijn gesloten! 

• Je neemt daarna de kleding in je sporttas mee naar de zwemhal; 

• In de zwemhal ga je op aanwijzing van de toezichthouder naar de aangewezen zwembaan; 

• Je legt je sporttas op de bank achter je eigen baan; 

• Je gaat het water in en wacht tot de training begint; 

• Je blijft de hele training in je eigen baan en je zwemt in het midden; 

• Als je tijdens de training klachten krijgt zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, dan meldt je dit 
direct bij de toezichthouder en volgt de aanwijzingen op; 

• Na afloop van de training ga je op aanwijzing van de toezichthouder weer omkleden in het aan jou aangewezen 
kleedhokje. 

• Na het omkleden maak je het kleedhokje schoon met de schoonmaakmiddelen die daar klaar staan 

• Je verlaat het zwembad via de spoorzijde aan de zijkant. 

• Voordat je naar buiten gaat ontsmet je je handen met het ontsmettingsmiddel dat bij de uitgang staat. 

Trainingsindeling van 18 mei tot 1 juni 

 

Datum 1e uur (18-19 uur) 2e uur (19-20 uur) 3e uur (20-21 uur) 

Maandag 18 mei en 25 mei: Zwemmen senioren Zwemmen senioren Zwemmen senioren 

Dinsdag 19 en 26 mei: Sterrenplan Voorselectie Zwemmen senioren 

Woensdag 20 en 27 mei Zwemmen senioren Zwemmen senioren Zwemmen senioren 

Donderdag 21 mei  Sterrenplan Waterpolo Waterpolo 

Vrijdag 22 en 29 mei Zwemmen senioren Zwemmen senioren Zwemmen senioren 

Zaterdag 23 en 30 mei Zwemmen senioren 

Van 8.30-9.30 uur 

Zwemmen senioren 

Van 9.30-10.30 uur 

Geen training 
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