
Beste zwemmers en ouders 

Allereerst hoop ik dat jullie allemaal gezond zijn!  

Jullie hebben al een paar berichten mogen ontvangen van trainers die aangeven dat ze de zwemmers 

en de geur van het “Sterrenbadparfum” missen. Hoewel ik geen training geef bij WZK, heeft het 

Corona-tijdperk ook de nodige invloed op de WZK-activiteiten die deel uitmaken van mijn dagelijkse 

leven. Als secretaris regel ik de administratie rondom ons team en dat is ook per direct stil komen te 

liggen. Geen uitnodigingen maken, geen afmeldingen verwerken, geen mailcontact met ouders, geen 

inschrijvingen voor wedstrijden verzorgen en geen wedstrijden organiseren.  Ik mis dat en kan niet 

wachten om alles weer op te starten!  

De KNZB heeft besloten dat er dit seizoen geen wedstrijden meer gezwommen mogen worden dus 

we gaan ons focussen op het komende seizoen. Het wordt een seizoen met 5 competitiewedstrijden 

i.p.v. 4 en de senioren zullen blij zijn om te horen dat de 200m vlinder niet meer in het programma 

staat. De Minioren gaan vaker als team wedstrijden zwemmen (ClubMeet) i.p.v. individueel en  de 

zgn. challenges (borstcrawlbenen met plankje etc.) komen niet meer in de wedstrijden voor.   

We kunnen niet wachten tot het zwembad weer open gaat en de trainingen weer gaan beginnen!  

Tot snel, 

 

Dear swimmers and parent, 

First of all, I hope you are all healthy! 

You have already received a few messages from coaches, they miss the swimmers and the scent of 

the “Sterrenbad Perfume”. Although I do not provide training at WZK, the Corona era also influences 

the WZK activities that are part of my daily life. As secretary, I arrange the administration around our 

team and that immediately stopped in March. No invitations, no cancellations, no email contact with 

parents, no registrations for competitions and no organizing competitions. I miss that and can't wait 

to start it all up again! 

The KNZB has decided that there are no more meets this season, so we are going to focus on the 

coming season. It will be a season with 5 Verenigingscompetities instead of 4 and the seniors will be 

happy to hear that the 200m butterfly is no longer part of the program. The Minors are more likely to 

swim as a team (ClubMeet) instead of individually and the so-called challenges (breast crawling legs 

with board etc.) no longer occur in the competitions. 

We can't wait until the pool opens again and the training starts again! 

See you soon, 


