
Beste ouder(s) en zwemmer(s) 

 
Wat hebben we een enthousiaste kids gezien bij de eerste landtraining onder leiding van Davy 
Heysteeg, Sofie van der Ven en Vincent Moolhuijsen . Van conditie tot aan fun alles kwam voorbij.  

Er werd goed geluisterd naar de trainers/begeleiders die aanwezig waren en we kunnen niet anders 
zeggen op het zwembad terrein van de ESA werd het 1.5 meter protocol goed nageleefd.  

We willen toch nog wel een aandachtspuntje meegeven, buiten het hek waar iedereen “soms ietwat 
te vroeg” stond te wachten,  was men meegebrachte “materialen” aan het delen als vb het 
springtouw, we willen u / je / jullie er echt op wijzen dat dit NIET is toegestaan, houd hier dus svp 
rekening mee. 

De groep t/m 12 jaar liep binnen een mum van tijd vol, en na de eerste try-out van donderdag avond 
is door de trainers / coördinatoren besloten om deze groep te verhogen naar 50 deelnemers per 
avond, we hebben 25 vakken en daar kunnen dan 2 kinderen per vak  veilig in sporten, omdat de 
vraag zo enorm is het dringende verzoek om uw kind voor 1 training aan te melden. Mocht het zo zijn 
dat de dag voor de training  de status op  nog “open” staat dan kunt u hiervan uiteraard gebruik 
maken en een tweede training invullen.  

De groep 13-14 en 15-18 jaar daar zijn per trainingsavond maximaal  25 plaatsen  beschikbaar en 
voor deze groep geld geen limiet op inschrijven zij mogen op beide trainingen inschrijven.  

Elke vrijdag zal rond de klok van 18:00 uur de training voor de volgende week “open” gezet worden 
om  te kunnen gaan inschrijven.  We houden per avond wel een presentielijst bij om te zien of 
iedereen die zich heeft ingeschreven ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn, om zo teleurstellingen te 
voorkomen dat men zich inschrijft en niet komt opdagen, waardoor een ander geen plek meer heeft 
(mocht dit te vaak  voorkomen dan zullen we de inschrijving van desbetreffende persoon/personen 
niet accepteren).  

Voor de kinderen waarvan de ouders niet willen dat zij op onze social media terecht  komen, daar 
hebben we uiteraard begrip voor, voor deze groep zullen er reflecterende bandjes beschikbaar zijn 
die zij om hun arm kunnen doen we vragen de desbetreffende kinderen zelf het bandje te pakken uit 
de bak, we zullen de kinderen aan een kant van het veld neerzetten zodat we ze makkelijker kunnen 
herkennen en ze dus niet op de foto/film gezet zullen gaan worden.  

Maandag 4 mei is het dodenherdenking, we willen de groep van 15-18 jaar vragen svp OP TIJD 
aanwezig te zijn zodat we met zijn allen de 2 minuten stilte in acht kunnen nemen voordat we lekker 
gaan bewegen. Tevens willen we aangeven dat dit de laatste informatie brief zal zijn die we per e-
mail versturen. Alle  communicatie gaat vanaf nu via de Oceanus website: 
www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/jeugdtrainingen  Ook zijn we te volgen via Facebook en 
Instagram.  

Namens alle vrijwilligers die bij dit project betrokken zijn hartelijk dank en tot ziens. 

 

http://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/jeugdtrainingen

