
Enschede, juni 2021.  

 

Jaarverslag 2020 Corona Coördinatie 
 

 

Corona coördinatie bestaat uit: 

√ Tom Veldhuizen, Secretaris Bestuur, trainer speler waterpolo, lid polocommissie 

√ Anita de Vos, trainer + coördinator Sterrenplan, coördinator zwemtrainers, notulist Bestuur  

 

 

2020 was een bijzonder jaar. 

Corona beheerste de wereld, Nederland en ook ons clubje. 

Op 12 maart 2020 kwam het bericht van Sportaal dat de zwembaden gesloten werden. 

In eerste instantie nog tot 31 maart, maar zoals jullie weten werden dat veel langere 

periodes. 

En toen volgende een grote stilte………… 

Tot het bericht dat kinderen tot 17 jaar weer in groepsverband buiten mochten sporten. 

Middels allemaal formulieren, protocollen hebben we van de Gemeente toestemming 

gekregen om op de parkeerplaats bij het Slagman buitensporten te organiseren. 

Met name de kinderen van het Sterrenplan hebben onder begeleiding van de eigen trainers 

vanaf eind april heerlijke buitenactiviteiten gehad. 

 

Nog beter bericht kwam vlak daarna: we mogen weer gaan zwemmen. Weliswaar onder 

allerlei restricties. Daarvoor was veel uitzoekwerk en wederom contact met de gemeente 

noodzakelijk. Ondertussen had de gemeente de afdeling Sportmaatregelen opgestart en 

konden we via deze afdeling plannen van aanpak, protocollen en andere zaken opsturen. 

Op maandag 18 mei 2020 is er weer voor het eerst getraind in het Slagman. Eerst voor een 

proefperiode van 2 weken: 2 dagen in de week op de maandag 3 tijdvakken, op de 

donderdag 3 tijdvakken. Zodat alle leeftijdsgroepen één keer in de week konden zwemmen. 

Vele maatregelen (toezichthouden, na elke training het hele bad en alle badhokjes 

schoonspuiten, alles met desinfectans afnemen, beperkte aantallen zwemmers per training 

aanwezig, registreren van alle aanwezigen) beperkten de mogelijkheden, maar ondanks dat 

was het voor velen heerlijk om weer in het water te liggen.  

Twee keer hebben we controle gehad: 1 x van de politie en 1 x van BOA’s. Dit heeft geen 

problemen opgeleverd: we hadden onze protocollen en zaakjes goed voor elkaar. 

Uiteindelijk mochten we na deze proefperiode nog tot de start van de zomervakantie 

doorzwemmen, ook op de zaterdag. 

In deze periode nam Sportaal het stokje over van de Gemeente Enschede, afdeling 

Sportmaatregelen. En over coronamaatregelen hadden we nu rechtstreeks contact met 

Sportaal. 

 

Begin augustus werd het contact met Sportaal weer opgepakt om te regelen dat we ook 

weer op het Aquadrome gaan zwemmen, dus een uitbreiding van uren in coronatijd. Na een 

voorbereidend bezoek en overleg starten we op 15 augustus met de trainingen voor het 

nieuwe seizoen. 

In deze periode mogen er ook weer een aantal wedstrijden gehouden worden: voor 

zwemmen en voor polo. Ook weer onder de nodige restricties en het vervaardigen van de 

nodige protocollen en instructies hiervoor. De corona coördinatie heeft hier veel werk in 

gestoken en is veel aanwezig bij de trainingen en de wedstrijden. 



Regelmatig heeft de corona coördinatie contact met de andere gebruikers van het Slagman. 

Na overleg met o.a. Piranha en Tyros, en de Springplank zijn ook voor deze verenigingen de 

protocollen aangepast zodat ook zij konden zwemmen. 

Op 23 september kwam het bericht dat één van onze leden en een lid van een andere 

vereniging besmet zijn met het Covid19 virus. Na overleg met de GGD werd een aantal 

teams bericht thuis te blijven tot na 2 oktober.  

Een tweede keer dat er een team vanwege een besmette speler van een ander team niet 

mocht trainen was op 12 oktober. Dit team mocht weer trainen na de verplichte quarantaine 

periode. 

 

En dan….. 

De zwembaden gaan 2 weken dicht: 4 november tot 19 november. 

Vol goede moed starten we weer op donderdag 19 november om 18.00 uur. 

Maar helaas op 15 december sluiten de zwembaden weer…………………….. 

De 2e COVID-19 golf is een feit. 

 

 

Namens Corona coördinatie 

 

Anita de Vos 


