
Nieuwe indeling trainingstijden wordt 26 mei bekend 
Op dinsdag 26 mei hebben we de definitieve indeling van de nieuwe trainingstijden 

voor de periode van 2 juni tot en met 3 juli. We zijn de laatste details met de Water-

wyck aan het bespreken en die worden maandag 25 mei verder uitgewerkt. Hieronder 

is aangegeven wat dit verder gaat betekenen voor het aanmelden. 

Andere indeling tijden 
Het is al zeker dat we wat minder uren kunnen afnemen, omdat de Waterwyck het 
zwembad ook weer gaat openstellen voor het publiek dat banen wil zwemmen. Daarom 
is besloten om de tijdsblokken in te korten naar 45 minuten. Iedereen traint dus iets kor-
ter, maar hiermee kunnen we waarschijnlijk hetzelfde aantal tijdsblokken aanbieden. 

Wanneer aanmelden? 
Alle leden krijgen weer een mail met daarin het schema van de dagen waarop gezwom-
men wordt. Dit wordt dinsdagavond 26 mei naar jullie toegezonden. Als het mogelijk is 
om dit eerder te versturen dan doen we dat uiteraard! Je schrijft in één keer in voor de 
hele periode. 

De termijn voor inschrijven sluit op donderdag 28 mei om 20.00 uur. Jullie krijgen dan 
voor de Pinksteren (uiterlijk zaterdag 30 mei) weer de indeling voor de periode van 2 juni 
tot en met 3 juli. 

Versoepeling in de procedure 
Er komt een kleine versoepeling in de procedure.  

• Zo is het niet meer nodig om aan iedereen apart een kleedhokje aan te wijzen. LET 
OP: Dit gaat pas op 2 juni in, dus de komende week verandert er dus niets! 

• Verder kunnen we meer mensen in het bad toelaten, mits we de 1,5 meterregel ga-
randeren. Dit houdt voor het zwemmen in dat we nog steeds maar één zwemmer 
per baan in het water kunnen leggen. We kunnen wel een extra baan realiseren. Er 
kunnen straks dus 7 mensen gelijktijdig trainen. 

• Voor de waterpolo wordt één trainingsmoment gepland op de donderdagavond, 
waarbij de lijnen uit het water gaan. Dan kan er ook baltraining en schiettraining 
plaatsvinden. We kunnen dan meer waterpoloërs tegelijk toelaten. Dit zijn er in ie-
der geval 10, indien mogelijk meer. Of dit zo is, lezen jullie in de mail van 26 mei aan-
staande. 

BELANGRIJKE DATA 
• 26 mei 2020 
Leden ontvangen mail voor aanmelden 
trainingen 2 juni t/m 3 juli 

• 29 mei 2020 
Leden ontvangen indeling trainingen voor 
de periode 2 juni t/m 3 juli 

• 15 juni 2020 

Eerstvolgende nieuwsbrief met daarin de 
werkwijze voor het kunnen doortrainen 
tijdens de zomervakantie 

• 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 

en verenigings-BBQ 
We gaan combineren deze keer! Schrijf de 
datum in je agenda! Nadere berichtgeving 
hierover volgt. 
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