UZSCorona update Jeugd - 29 november 2020
Verplichting mondkapjes; noodzaak aanpassing Corona trainingsschema;
kerst
Best jeugdspelers, trainers, coaches en ouders,
We hopen dat iedereen gezond en wel is. Sinds 19 november is de Krommerijn weer open en zijn de
jeugdteams weer aan het trainen in het zwembad conform de Corona maatregelen die gelden sinds
14 oktober. We gaan al weer richting het einde van het jaar en de winterstop. Dit laatste klinkt gezien
de 1ste helft van het seizoen nogal absurd.
Algemeen - mondkapjes
De huidige ontwikkelingen zullen jullie niet zijn ontgaan en we moeten er toch ernstig rekening mee
houden dat de huidige situatie en bijbehorende maatregelen ook begin januari nog van kracht zullen
zijn.
Een van die maatregelen is het dragen van mondkapjes vanaf 13 jaar. Behalve tijdens de training in
het water moet het mondkapje altijd gedragen worden. Dus bij het binnenkomen, naar het bad lopen
en bij omkleden moet het mondkapje op. Na de training meteen het mondkapje weer op tot je, via de
gele draaideur, weer buiten staat.
Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke
binnenruimtes een mondkapje te dragen. Kom je dus vanaf die datum in een zwembadaccommodatie,
vergeet dan je mondkapje niet.1
Trainingsschema
Hoewel qua trainingsinvulling de jeugd een stuk minder “geraakt” is dan de senioren, heeft de jeugd
op dit moment in zijn totaliteit minder badtijd beschikbaar, zelfs met wat extra tijd in het weekend
(zaterdag 1 uur; zondag 1,5 uur). Het is dus sinds 14 oktober passen en meten qua tijd, maar ook
ruimte. De JWPC heeft de huidige situatie geëvalueerd en de conclusie is dat het her en der wel erg
kraakt en piept, met name bij onze jongste jeugd (CK, E, F). Ook de AJ is serieus in het gedrang
gekomen. Uitwijken naar andere zwembaden is overwogen, maar hier ontbreken op dit moment de
financiële middelen voor (wordt wel meegenomen in het bredere plaatje richting seizoen 2021-22).
Aangezien de verwachting is dat we nog een tijdje vooruit moeten in de huidige situatie voelt de
JWPC de noodzaak het “Corona” trainingsschema verder te verfijnen om recht te doen aan elk team.
Ons uitgangspunt was, is en blijft om tenminste de CK (3 groepen) 1x en de FG , EG12, BCM1/2
Domstad en AJ 2x, de CJ Domstad en DG 3x en de BJ, CJ, BM en CM-Domstad 4x een
trainingsmoment te blijven bieden. We beseffen ons terdege dat het resultaat nooit ideaal voor
iedereen zal zijn, maar hopen wel op begrip van iedereen.
Naast aantal trainingsmomenten hebben we ook qua trainingsdagen getracht de aanpassingen
minimaal te houden om zo de impact te beperken. Op de volgende pagina hebben dit per groep/team
samengevat.
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De richtlijn met meer details zal worden aangepast en beschikbaar gemaakt worden via de UZSC website.
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Team
CK
FG
EG12
DG12
BCM12
Domstad
CJ
Domstad
CM
Domstad
BM
CJ
BJ
AJ

Huidig “Corona” schema per 14 okt
Di (Groep 1), Wo (Groep 2), Vr (Groep 3)
Di, Vr
Di en Vr (en Zo optie)
Ma, Wo en Do en Za
Ma (Kwakel) en Wo

Aangepast “Corona” schema per 7 Dec
Di (Groep 1), Wo (Groep 2), Vr (Groep 3)
Di, Vr
Di en Vr (en Zo optie)
Ma, Wo en Do en Za
Ma (Kwakel) en Wo

Ma, Di en Vr (Kwakel)

Ma, Di en Vr (Kwakel)

Ma, Wo, Do, Vr, Za

Ma, Wo, Do, Za

Ma, Wo, Do, Vr, Za
Ma, Di, Do, Vr, Zo
Ma, Di, Do, Vr, Zo
Ma, Za

Ma, Wo, Do, Za
Ma, Di, Vr, Zo
Ma, Do, Vr, Zo
Ma, Do

De JWPC heeft het trainerskader en de Team Managers van de teams waar het schema substantieel
veranderd al ingelicht om de aanpassingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. We realiseren dat,
hoewel het aantal trainingsmomenten voor de eredivisie teams beperkt blijft tot het aantal waar ze het
seizoen mee gestart zijn, ze wel tijd inleveren. Het schema is zeker niet ideaal voor deze teams.
Helaas hebben we te “dealen” met de huidige Corona situatie. Dit is iets waar niemand om gevraagd
heeft, ook de JWPC niet.
Het aangepaste “Corona” schema gaat per 7 december in.
Er zijn sinds de start van het nieuwe seizoen door de verschillende Corona maatregelen al aardig wat
schema’s aangepast dat we ons goed kunnen voorstellen dat jullie door de bomen het bos niet meer
zien. Om hier aan tegemoet te komen hebben we het nieuwe schema als pdf bijgevoegd. Het nieuwe
schema laten we deze week op de UZSC website plaatsen en de link delen we met jullie via de Team
managers en trainers app en direct met CK ouders. Niet actuele informatie op de UZSC website laten
we verwijderen.
Mochten er nog vragen zijn dan zijn we natuurlijk bereid en bereikbaar om die zo goed mogelijk te
beantwoorden.
Kerst
Tot slot, we gaan alweer richting de kerst en het einde van het jaar. We kunnen gerust nu al zeggen
dat 2020 een uitzonderlijk en bewogen jaar is geweest. Dat de corona epidemie zijn sporen heeft
nagelaten op ons als vereniging is iedereen wel duidelijk. Maar de impact op jullie persoonlijk is niet
altijd evident, maar minstens zo erg zo niet erger. We vinden het daarom als JWPC belangrijk om een
korte “corona-proof” kerstmoment te hebben voor de jeugd (en daarna de senioren).
Kerstmoment voor de jeugd 17 december bij DKR (rondom training).
Aan de versiering voor de kerstboom bij DKR wordt gewerkt, dank alvast voor de bijdragen tot nu toe.
Meer details delen we zo snel mogelijk met jullie.
Wat betreft trainingen in de kerstvakantie, ieder team/groep zal specifieke wensen hebben. Hier is
Mike druk mee bezig en in contact met zowel de DKR als de trainers/coaches. De Teammanagers
hebben al of komen met meer informatie. Irene zal overleggen met de CK en F trainers en de CK en F
ouders informeren.
UZSC JWPC
Mike van Beukering, Tamara Lefrandt, Peter van der Noort, Irene Ciampi en Remco de Vrueh
jeugdwaterpolo@uzsc.nl
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Q&A
Overheid: Corona en sport: Veelgestelde vragen
Op de KNZB website heeft de KNZB een FAQ pagina beschikbaar gemaakt: Algemeen en
ook waterpolo-specifiek (wedstrijden)
Ook op de NOCNSF website heeft het NOCNSF een FAQ pagina beschikbaar gemaakt:
Coronavirus en sport
Het is goed mogelijk dat het antwoord op een specifieke vraag al via een van de FAQs te vinden is.
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