
 

Beste zwemmers, beste ouders, 
   
Uit de persconferenties van minister-president Rutte bleek dat er vanaf 11 mei weer gezwommen 
mag worden in de binnenbaden. In de praktijk blijkt dat minder simpel te zijn dan gedacht, de 
meeste zwembaden in Nederland hebben tijd nodig om bijvoorbeeld het badwater weer op 
temperatuur te brengen (duurt ongeveer 2 weken). Het bestuur van WZK is in overleg met het 
Sterrenbad hoe het opstarten precies in zijn werk gaat, welke regels en beperkingen er gelden en per 
wanneer onze wedstrijdzwemmers het water weer in mogen duiken.  
 
De wedstrijdcommissie heeft ook een traject ingezet om het sportveld naast het zwembad te 
gebruiken voor land-/conditietrainingen. De gemeente Wassenaar heeft toestemming gegeven om 
op het sportveld naast het zwembad te trainen. We starten deze buitentrainingen op en zodra we 
weer het water in mogen duiken, zullen er zowel landtrainingen als reguliere trainingen zijn.  
 
Hierbij moeten de veiligheids- en hygiëneregels van het NOC*NSF  in acht worden genomen. Deze 

ontvangen jullie als bijlage. Als wedstrijdafdeling hebben wij een aantal afspraken en richtlijnen 
opgezet om verantwoord invulling te geven aan het sporten.   
 
Trainingstijden landtrainingen 
De trainingen zullen op andere momenten zijn dan jullie gewend zijn.  
 
Voor zwemmers t/m 12 jaar: 
Woensdag 17:30 – 18:00 uur 
 
Voor zwemmers van 13 jaar en ouder: 
Dinsdag 17:30 –18:30 uur  
Vrijdag 17:30 – 18:30 uur 
 
Aanmelden 
De trainingen zijn alleen toegankelijk voor maximaal 40 deelnemers per keer en daardoor moet je 
vooraf aanmelden via een link op de homepage van onze website. Bij aanmelding moet je jouw naam 
en e-mailadres invullen. De app geeft 1 training weer waarvoor jij je kunt aanmelden en na deze 
training zorgen we dat de volgende training beschikbaar komt om aan te melden.  Mocht je 
aangemeld zijn en je kunt onverwachts toch niet deelnemen, dan moet je dit laten weten via 
wedstrijdcommissie@wzk-wedstrijdzwemmen.nl  We kunnen dan iemand anders van de wachtlijst in 
jouw plaats laten deelnemen.  
 
Afgelastingen 
We zijn gewend dat onze trainingen in het zwembad altijd doorgaan, maar we buiten moeten trainen 
kan het voorkomen dat het slechte weer verhinderd dat we kunnen trainen. Houd daarom onze 
website goed in de gaten voor het laatste nieuws.  
 
Toegang 
Het sportveld is alleen toegankelijk voor deelnemers en trainers. Ouders en andere begeleiders 
mogen het veld niet betreden, wij vragen u ook om niet bij de fietsenstalling te komen, deze ruimte 
is bedoeld voor de deelnemers. 
 
Vervoer 
Kom zoveel mogelijk op de fiets naar het sportveld. De fietsen kunnen in de fietsenrekken naast de 
hoofdingang van het bad worden gestald. Let daarbij op de aanwijzingen van onze vrijwilligers die er 
o.a. voor zorgen dat de 1,5 meter regel in acht wordt genomen. Als deelnemers door 
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ouders/verzorgers met de auto gebracht worden, lopen de  deelnemers zelfstandig vanaf het 
parkeerterrein naar het sportveld. Ouders blijven op het parkeerterrein.  
 
Aankomst en vertrek 
Voor het wegbrengen en ophalen geldt: 
• Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn. Er staat een coach bij de 
poort die de presentielijst bijhoudt en je naar de juiste plaats op het veld wijst.   
• Na de training gaan de deelnemers richting fietsenstalling en volgen daarbij de aanwijzingen van de 
coach op. 
• Voor deelnemers die niet zelfstandig naar huis mogen geldt dat zij niet later dan 5 minuten na 
afloop opgehaald moeten worden.  Een van de coaches zal  met de betreffende deelnemers bij de 
hoofdingang van het zwembad staan. We werken net als op school, als de deelnemer de ouder ziet 
bij het hek, geeft het een seintje aan de coach en loopt zelf naar de ouder toe. 
 
Materialen 
Trek thuis je sportkleding en je sportschoenen aan. Voor de training heb je een grote handdoek of 
matje nodig en een gevulde bidon. Zorg dat je bidon herkenbaar is, zodat er niet per ongeluk uit 
elkaars bidon gedronken wordt. Net als kleding, die uitgedaan wordt, worden de bidons niet op één 
hoop gelegd, maar op afstand van elkaar. Meegenomen attributen worden niet onderling 
uitgewisseld. 
 
Extra punten van aandacht 
Het clubhuis en de toiletten zijn gesloten. Ga dus voor de training thuis nog even naar de WC en was 
je handen. 
Ben je aan het snotteren, of heb je enige verhoging, dan gelijk afmelden voor de training en blijf 
thuis! Breng anderen niet in gevaar! 
 
Andere opmerkingen  
Met het opstarten van de trainingen in de nieuwe setting, benadrukken we dat ondanks de 
versoepeling, er géén sprake is van een normaal WZK leven zoals we dat zo graag ervaren juist in 
deze tijd van het jaar. Het zwembad en ons clubhuis blijven gesloten en ouders/verzorgers kunnen 
niet worden toegelaten op het sportveld dat alleen toegankelijk is voor de spelers, trainers en 
toezichthouders. Met jullie hulp en inachtneming van al die nieuwe regels (zie Bijlage) hopen we 
desalniettemin dat we weer van het samen sporten kunnen gaan genieten! 
 
Veel plezier! 
 
Wedstrijdcommissie WZK 
Lillian, Mirjam, Izet, Corine en Wies 
 
 


