
Beste leden van DZK, 

We hebben groen licht gekregen van de gemeente Vlissingen om in het kanaal te mogen gaan trainen. Vandaar dat 

we jullie willen uitnodigen om weer in het kanaal te komen trainen. Het zal anders zijn dan voorgaande jaren, maar 

dat geeft ook weer kansen om het anders te doen. We kunnen nu, in tegenstelling tot andere jaren, alle 

doordeweekse dagen gebruik maken van het botenhuis. Na heel wat puzzel- en denkwerk zijn we tot een 

plan/schema gekomen welke we verderop verduidelijken. 

Wil je wel heel graag zwemmen maar ben je bang dat het in het kanaal koud, vies en saai is. Kom dan toch eens een 

keertje kijken en wie weet denk je er dan heel anders over. En wie weet wordt je net zo enthousiast als de rest. 

Heb je eerst nog vragen dan kan je altijd bij Patrick of Jeroen terecht. 

Wat we dit jaar anders gaan doen: 

• Wil je lange afstand gaan zwemmen dan doe je dat in de richting van Souburg en loopt je ouder mee. De 

trainer, de onervaren zwemmers en andere kinderen blijven bij/in de buurt van het botenhuis en krijgen 

daar trainingsopdrachten. 

• We maken een app- groep aan zodat je je aan kunt melden per dag/tijd, dit altijd uiterlijk een dag van te 

voren, voor  

• 20.00 uur. Let op er is een beperkt aantal plekken en we willen iedereen een kans geven om te komen 

trainen. In de app komt op de dag van de training te staan wie er die avond kan komen trainen. 

We moeten ons houden aan de volgende voorwaarden:  

* Botenhuis gaat open om 18.30 uur en sluit om 20.30 uur 

* 10 sporters per groep 

Iedere sporter:  
*  is er dus alleen op de tijd die ingepland staat 

* komt in zwemkleding met makkelijke overkleding: trainingspak, badjas, ed. 

*  is er maximaal een kwartier voor aanvang 

* droogt zich na het sporten af en kleedt zich aan, niet douchen 

* die uit het water komt is dus in een kwartier weer weg 

* draagt een fel gekleurde badmuts 
 * die lange afstand gaat zwemmen heeft een boei achter zich hangen 
 * alle volwassen houden zich aan de 1,5 meter regel. 
 * de meelopende ouders hebben een fluitje bij 
 * een aantal meelopende ouders krijgt een werpklos mee 

Maandag 8 juni gaan we van start. Let er dus op dat je je voor de maandag aanmeldt voor zondag 20.00 uur! 

Wij hopen dat we een leuke zomer tegemoet gaan en dat we zo iedereen een kans geven om meer uren te kunnen 

gaan zwemmen. In ieder geval bedankt voor jullie aandacht en meld je aan via onderstaand telefoonnummer (sms of 

app) 

Met sportieve groeten, 

Patrick en Jeroen 

 

Telefoon nummers: 

Patrick (algemene vragen + polo aanmeldingen 06-81471755) 

Jeroen (algemene vragen + zwem aanmeldingen 06-36521203) 

 

 


