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Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

 

Goed nieuws: we mogen weer! 
We hebben alweer een periode van lockdown, booster vaccinaties, quarantaine, online lessen, online 

boodschappen doen en sterke beperkingen van onze sportieve vrijheden doorstaan. 

 

We mogen nu weer op onze normale trainingstijden trainen in het bad van de Vrolijkheid! Zoals bij jullie 

bekend zijn de normale trainingsdagen/tijden: 

• Dinsdag  18:30 – 19:30 

• Woensdag  18:00 – 19:00 

• Zaterdag  08:00 – 11:00 (aanwezig 07:45 uur) 

Daarbij worden ook gym en droogtraining ingepland. Hierover ontvang je bericht van je eigen trainer(s) in 

de app-groep. 

 

Corona maatregelen: 
Uiteraard zijn er nog steeds maatregelen van kracht om verspreiding van Corona te voorkomen. Optisport 

heeft voor gebruikers van het zwembad een aantal regels opgesteld en daar gaan wij ons op de volgende 

manier aan houden en waar nodig elkaar op aanspreken: 

 

- Iedereen houdt zich aan de algemene RIVM richtlijnen 
o Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.  
o Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.  
o Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.  
o Schud geen handen.  
o Was vaak en goed je handen.  
o Hoest en nies in je elleboog.  

- Dragen van een mondkapje is verplicht vanaf 13 jaar, behalve in/aan het bad of onder de douches 
(“natte gedeelten”) 

- Iedereen van 18 jaar of ouder dient in het bezit te zijn van een geldige QR code, die we in de eerste 
week zullen controleren (geldt niet voor trainers) 

- Publiek/toeschouwers zijn niet toegestaan 
- Looproutes zijn komen te vervallen 
- Voor de training in badpak omkleden langs het bad of op de tribune 
- Na de training kan kort gedoucht en in de kleedkamers aangekleed worden 
- Grote aantallen moeten hierbij vermeden en 1,5 m gehandhaafd worden 
- Na afloop van de training moet de locatie direct worden verlaten 
 

Wedstrijden 
Alle wedstrijden zijn tot nader order opgeschort. Zodra we meer weten horen jullie het. 
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Sponsor jouw sponsordoel gratis! 

Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer 

niet om eerst https://www.sponsorkliks.com  te 

bezoeken.  

Website / Social media 
De Swol1894 website daar zijn inmiddels zaken aangepast m.b.t. Synchroon en ook op sommige plekken 

recente foto’s geplaats, tw: 

• Nieuws:   https://www.swol1894.nl/synchroon-nieuws 

Alle nieuwsbrieven, corona zaken en ander nieuws komt hierop 

• Wedstrijdkalender: https://www.swol1894.nl/synchroon-wedstrijdschema/ 

Hier staat het laatste nieuws, omtrent wedstrijden, waar gehouden, 

tijden, etc. 

Niet alles is nog bekend, maar deze sectie wordt bijgewerkt wanneer er 

nieuwe zaken bekend zijn 

• Uitslagen wedstrijden:  https://www.swol1894.nl/uitslagen-synchroonzwemmen 

• Sponsoring:  https://www.swol1894.nl/synchroon-sponsoring  

 

Social media: Swol1894 is natuurlijk ook te vinden op  Social media: 

• Facebook: https://www.facebook.com/SWOL1894/ 

• Twitter: https://twitter.com/swol1894 

• Instagram (alleen synchroon): https://www.instagram.com/swol1894synchroonzwemmen/ 
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