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Zwolle, 5 november 2020 

 

Hallo allemaal, 

 

Na de persconferentie van dinsdagavond verandert het trainen de komende weken. Tot en met 18 

november worden alle zwemactiviteiten gepauzeerd. Hopelijk kunnen we daarna weer opstarten en 

lekker (synchroon) zwemmen. Het moment waarop we weer gaan opstarten en hoe we dat dan gaan 

doen maken we op een later moment bekent. 

 

Het goede nieuws is dat sporten voor leden tot 18 jaar wel in de buitenlucht mag en ook online staat 

ons natuurlijk niets in de weg. De komende twee weken hebben we de volgende activiteiten ingepland: 

 

 
 

De trainers van de groepen informeren de sporters (en ouders tot en met Age 2) over de eventuele 

droogtrain locatie en de zoom inlogcodes. Sommige groepen zullen komende zaterdag al starten, 

andere trainers hebben iets meer voorbereidingstijd nodig en starten komende week. Dat laten ze in 

de appgroep aan de sporters en tot en met Age 2 de ouders weten. We snappen dat iedereen niet erg 

 dinsdag woensdag zaterdag 

Zeehonden - - - 

Zeemeerminnen  

Safia Saar Veerle 

  9:30-11:00 

Zoom (met Age 1) 

Age 1   18:00-19:00 Droogtrainen 9:30-11:00 

Zoom (met zeemerminnen) 

Age 2   18:00-19:00 Droogtrainen 9:30-11:00 

Zoom (met Junior) 

Junioren  18:00-19:00  

Online droogtrainen 

9:30-11:00 

Zoom (met Age 2) 

Senioren    9:30-11:00 

Zoom 

Masters Gym/krachttraining 

(onderlinge afspraak) 

 9:30-11:00 

Zoom (bij Age2/junior) 
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gemotiveerd wordt van de zoom trainingen, maar hopen toch dat ook jij zal 

aansluiten zodat je over 2 weken snel de draad weer op kan pakken. 

 

We hopen van harte dat deze maatregelen voor de duur van 2 weken zijn en we elkaar snel weer in 

het water zien. Wij brengen jullie op de hoogte als er veranderingen zijn. 

 

Blijf in beweging en bovenal blijf gezond! 

 

 

Namens alle trainers 

Wouter Simons 
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