
(English text below)  
 
Hoi zwemmers, 
  
Hier even een kort berichtje van coach Mirjam 
 
Samen met mijn kinderen, Esmee, Martijn en Brigitte ben ik, net als jullie, de afgelopen weken thuis. 
Dat is ineens een heel ander leven, want we zijn een familie, die veel met sport bezig is.  Iedere dag 
doen we nu oefeningen om onze conditie een beetje op peil te houden. 
Daarnaast is Esmee aan het skeeleren en lopen Martijn en Brigitte samen hard. En zijn ze natuurlijk 
ook druk bezig met hun huiswerk. 
 
Samen met mijn man maak ik iedere avond een wandeling. Heerlijk even buiten, genieten van het 
weer en natuurlijk ook even bewegen. Verder doen we spelletjes, zijn we aan het puzzelen en 
houden contact met onze familie en vrienden. 
 
Helaas lukt het contact houden met jullie wat minder, maar op deze manier wil ik toch laten weten, 
dat ik jullie mis.  Als ik training geef aan jullie, vind ik, naast het leren en motiveren, het contact met 
jullie erg leuk en gezellig. Dus ik kijk er naar uit dat ik jullie weer zie in het zwembad en dat we samen 
weer aan de slag kunnen. 
 
Heel veel groetjes van mij en natuurlijk ook van Esmee. 
 
##### 
 
Hi swimmers. 
 
Here a short message from coach Mirjam 
 
The last few weeks I have been at home with my children, Esmee, Martijn and Brigitte. That is 
suddenly a complete very different life, because we are a family, who is always doing sports. Every 
day we do exercises at home to keep fit. In addition, Esmee is inline skating and Martijn and Brigitte 
go running together. And of course they are also busy with their homework. 
 
I take a walk every evening with my husband. Lovely outside, enjoy the weather and of course also 
move. We also play games, do puzzles and keep in touch with our family and friends. 
 
Unfortunately, keeping in touch with you is less successful, but in this way I want to let you know 
that I miss you. When I give training to you, besides learning and motivating, I find the contact with 
you very nice and pleasant. So I'm looking forward to seeing you in the pool again and that we can 
get back to work together. 
 
Many greetings from me and of course from Esmee. 
 
Mirjam 
 
 


