
(English below) 
 
Hallo zwemmers, 
 
Wat een vreemde tijd. Door een virus zit de hele wereld op slot en kunnen we onze zwemsport niet 
beoefenen in het zwembad. Ik heb nu veel tijd om in huis wat klusjes te doen, te puzzelen en de 
voorjaarsschoonmaak ter hand te nemen. Gelukkig mogen we in Nederland naar buiten. Ik ben in 
maart 2 weken in Frankrijk geweest en daar is het land in lockdown. Je moet een ondertekende brief 
bij je hebben als je voor nodige boodschappen naar buiten wil. Een ook als je de hond uitlaat moet je 
een brief bij je hebben. Alle winkels zijn gesloten op de supermarkt en de apotheek na. De vrijheid is 
dan beperkt. Wij zijn wel zonder problemen naar Nederland terug gereden over bizar lege 
snelwegen.  
 
Normaal ga ik thuis jullie trainingen voorbereiden, maar dat valt weg. Ik zie wel op social media 
allerlei droogtrainingen en uitdagingen voorbij komen. Dat lijkt me een manier om toch een beetje fit 
te blijven. Iedereen kan thuis oefeningen doen, die de rompspanning, de arm- en beenspieren en 
algehele conditie verbeteren. Websites hiervoor zijn bijvoorbeeld: www.goswim.tv (In Corona tijd 
hebben zij hun inhoud openbaar staan, zodat iedereen alles kan kijken. Is in het Engels) 
www.swimmingspecificyoga.com  een goed onderdeel nu is zwem yoga met Jeff Grace (Engelstalig) 
en www.uswim.nl/fitblijven/ zoals al op de WZK site is genoemd.  
 
Een ander idee is om zwemfilmpjes te kijken. Er zijn er veel te vinden op You Tube en vaak wordt de 
techniek van de zwemslagen goed uitgelegd. Of dingen die je thuis kunt oefenen zijn mentale 
trainingen. Visualiseer je zwemmen en controleer dit met je persoonlijke records. 
 
Ik mis het persoonlijk contact met jullie, maar belangrijker is dat jullie gezond blijven.   
 
@@@@@ 
 
What a strange time. Due to a virus, the whole world is locked and we cannot practice our swimming 
in the pool. I have a lot of time to work in and around the house, do puzzles and do the spring 
cleaning. Fortunately, we can go outside in the Netherlands. I was in France in March and that 
country is in lockdown. You must have a signed letter with you if you want to go outside for 
necessary messages. Also if you walk the dog you must have a letter with you. All shops are closed 
except for the supermarket and pharmacy. Freedom is then limited. We drove back tot he 
Netherlands without any problems on bizarre empty highways. 
 
Normally I prepare your trainings at home, but now that is not necessary. I do see all kinds of dry 
land trainings and challenges on social media. That seems to me a good way to stay fit. Anyone can 
do exercises at home that improve trunk tension, arm and leg muscles, and overall fitness. Websites 
for this are for example: www.goswim.tv  (In Corona time they have their content public, so that 
everyone can watch everything),  www.swimmingspecificyoga.com  a good part now is swim yoga 
with Jeff Grace and www.uswim.nl/fitblijven/  as already mentioned on the WZK site. 
 
Another idea is to watch swimming videos. There are many available on You Tube and often the 
technique of the swimming strokes is well explained. Or things you can practice at home are mental 
workouts. Visualize your swimming and check this with your personal records. 
 
I miss the personal contact with you, but more importantly you stay healthy. 
 
Dear greetings  / lieve groeten 
Lillian 
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