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Trainingen week 22: 25 – 30 Mei 

  

22 Mei 2020     

       

 

1. Contactpersonen:  

 

• Waterfun:     Rianne Soek 

• Zwemmen:     Gert Jan Nieuwenhuis  

• Synchroonzwemmen   Frederike Schoonheim 

• Jeugd waterpolo 10 – 12 jaar:   Jeroen Pastink 

• Jeugd waterpolo 13 – 17 jaar:   Yasemin Smit  

• Breedtesport    Erika Oolbrink 

• Damesselecties   Wicher Diallo 

• Herenselecties    Jan Mensink 

• Bestuur    Wicher Smit 

 

2. Algemene protocol afspraken  

 

• Zie algemene corona gerelateerde richtlijnen op de website ZPC Het Ravijn.                             

Posters NOC*NSF worden ook apart digitaal naar deelnemer en ouders / verzorgers 

gestuurd. 

 

• Voor 18+  trainers / begeleiders zijn alle RIVM corona regelingen van toepassing: 

individueel aanrijden / elders omkleden & wassen /  eigen kleding + materialen + 

telefoons bij elkaar houden in aparte plastic zak /  mondelinge uitleg op afstand (niets 

uitreiken!) / permanent 1.5m afstand tot elkaar.  Posters NOC*NSF voor trainers 

worden ook apart digitaal naar alle betrokken begeleiders gestuurd.                                                                                                    

Voor trainers / begeleiders die corona verschijnselen krijgen worden mogelijkheden 

om op deze ziekte te testen geregeld via de lokale GGD. 

 

• Deelname aan de trainingen is alleen voor leden van ZPC Het Ravijn. Toegang tot het 

zwembad  / watergedeelte loopt (kunnen) tonen van een verenigingspas; is de pas 

vergeten dan betekent dat geen toegang tot de training. Groepslijsten samenstellen, 

insturen en zorgen dat ze aan de poort beschikbaar zijn. 

 

• Op de website van ZPC Het Ravijn wordt per week bekend gemaakt welke trainingen 

waar worden georganiseerd en welke groepen daarvoor worden uitgenodigd. 

Individuele aanmelden is per training verplicht. Dit wordt geregeld via de website van 

Het Ravijn en gecommuniceerd met de contactpersonen. Bij aanmelding moeten leden 

aangegeven of ze corona klachten hebben of dat er directe familie leden 

 

• Blijf thuis als jezelf of  iemand in je familie corona – verschijnselen (38 graden koorts 

/ benauwdheid) heeft of positief getest is op corona. Was voor je naar de training komt 

je handen met water / zeep en doe dat ook weer bij thuiskomst. In het zwembad zijn de 

douches en de toiletten gesloten.  
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• Deelnemers verzamelen voor aanvang van de training op de aangegeven entree poort 

en tijd, met inachtneming van de geldende afspraken over afstand houden tot elkaar. 

Op de website is aangegeven welke entree van het sportcomplex je moet gebruiken: 

voor de buitentraining is dat de zijpoort, voor het zwemmen de hoofdingang. Bij deze 

ingangen zijn begeleiders voor de training aanwezig.  Binnen het gebouw zijn strikt 

gescheiden looproutes voor de elkaar opvolgende trainingsgroepen. Aanwijzingen van 

het zwembad personeel en de begeleider van Het Ravijn worden opgevolgd.  

 

• Bij elke training zijn naast het zwembad personeel (voldoende) trainers, begeleiders en 

een corona controleur van ZPC Het Ravijn aanwezig. Deze zijn  herkenbaar d.m.v. 

gekleurde hesjes. Trainers en begeleiders werken met inachtneming van de geldende 

afspraken over afstand tot elkaar. 

 

• Bij de landtraining op het zwembad terrein draagt ZPC Het Ravijn  verantwoordelijkheid 

voor de deelnemers, daar buiten niet. Ouders / begeleiders van deelnemende kinderen 

zijn niet welkom op / in het sportcomplex. Dus bij de poort afzetten en later daar op de 

afgesproken tijd weer ophalen! Bij elke training is een aanwezige contactpersoon 

telefonisch bereikbaar.  Binnen het zwembad zijn de zwembad organisatie en de 

vereniging gezamenlijk verantwoordelijk. 

 

• Deelnemers en trainers komen in sportkleding naar de trainingen. Er zijn voor de 

buiten trainingen geen mogelijkheden voor omkleden. Er zijn op het terrein geen 

kleedkamers en toiletten beschikbaar. Deelnemers hebben tijdens de landtraining hun 

badkleding al aan. Buiten sportkleding wordt op de tribunes uitgedaan en in de 

daarvoor bestemde rekken gedaan. Na de zwemtraining worden mogelijkheden tot 

omkleden binnen het zwembad geregeld. Kinderen onder 12 jaar kunnen in de 

kleedkamers omkleden. Voor ouderen worden kleedhokjes gereed gemaakt. Douches 

en toiletten in het zwembad blijven gesloten.  

 

• Deelnemers nemen sportspullen mee zoals aangegeven op de website bij de 

betreffende training. Iedereen gebruikt eigen bidons, die thuis worden gevuld. Net als 

kleding, worden de bidons niet op één hoop gelegd, maar op afstand van elkaar  

gehouden. Meegenomen sportattributen worden niet onderling uitgewisseld. Het 

Ravijn is niet verantwoordelijk voor de sportattributen die door deelnemers mee 

genomen worden. 

 

• Deelnemers volgen de instructies van de trainers en trainingsbegeleiders op. Indien 

instructies niet worden opgevolgd dan bepaalt een trainer of je de training nog mag 

vervolgen. Als je de instructies van de trainer(s) en begeleiding niet opvolgt (ten 

behoeve van de veiligheid van de andere sporters en trainers) wordt je verzocht de 

training te verlaten.  
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3. Locatie / omvang 

 

• Steeds zelfde plek:   

o Zwembad buiten / zij ingang naast het gebouw  = land training  

o Zwembad binnen / hoofdingang gebouw = water training 

• Aanrijroute / opvang regelen:  kinderen opvangen / ophalen buiten het hek =  kiss and ride! 

• Ouders / begeleiders / deelnemers gaan direct door / blijven niet bij het zwembad ‘hangen’.  

• Groepsomvang per training: inrichten op maximaal 28 deelnemers 

• Per groep 2 trainers + begeleiding 

• Permanente corona controleur aanwezig. 

 

 

4. Trainingsmomenten week 22 

  

Maandag 25 mei: (groepslijsten opstellen / individueel aanmelden)   

 

Synchroon t/m 12 jaar  18.30 – 19.30  land training   

Synchroon vanaf 13 jaar  18.30 – 19.30  land training   

 

Dinsdag 26 mei: (zie groepslijsten!)   

 

Jeugd t/m 12 jaar  17.00 – 17.45  land training  //  18.00 – 18.45 zwemmen 

Meisjes 13 – 17 jaar  18.00 – 18.45  land training  //  19.00 – 19.45 zwemmen 

Dames selectie / Jeugd 19.00 – 19.45  land training  //  20.00 – 21.00 zwemmen 

 

Woensdag 27 mei: (zie groepslijsten!)  

 

Waterfun    17.15 – 17.45  land training  //  18.00 – 18.45 zwemmen  

Jongens 13 – 17 jaar  18.00 – 18.45  land training  //  19.00 – 19.45 zwemmen 

Heren selectie + Jeugd 19.00 – 19.45  land training  //  20.00 – 21.00 zwemmen 

 

Donderdag 28 mei: (zie groepslijsten!)  

 

Dames / Heren / jeugd WP 18.00 – 18.45 zwemmen  

Meisjes 13 – 17 jaar WP 18.00 – 18.45  land training  //  19.00 – 19.45 zwemmen + bal 

Dames selectie + DJ WP 19.00 – 19.45  land training  //  20.00 – 21.00 zwemmen + bal 

 

Vrijdag 29 mei: (zie groepslijsten!)  

 

Waterfun    17.15 – 17.45  land training  //  18.00 – 18.45 zwemmen  

Jongens 13 – 17 jaar WP 18.00 – 18.45  land training  //  19.00 – 19.45 zwemmen + bal 

Heren selectie + HJ WP 19.00 – 19.45  land training  //  20.00 – 21.00 zwemmen + bal 

 

Zaterdag 30 mei: (zie groepslijsten!)  

 

Zwemmen  t/m 12   9.30 – 10.30 waterpolo / zwemmen / synchroon 

Zwemmen  vanaf 13 jaar 10.30 – 11.30 waterpolo / zwemmen / synchroon 


