Nieuwsbrief Zwemclub ZiK

Met deze “corona”
nieuwsbrief
proberen we jullie
op de hoogte te
houden van de
ingrijpende
veranderingen die
het
coronavirus
veroorzaakt op de
werking van onze
zwemclub.
Gezien we geen
enkel idee hebben
hoelang
de
huidige
maatregelen zullen
blijven aanhouden
kunnen we jullie
enkel informeren
over
hoe
we
MOMENTEEL
het
vervolg van het
zwemseizoen aan
het inplannen zijn.
Altijd
onder
voorbehoud …
BLIJF GEZOND !!!

Historiek van de “zwem”maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus :
Op donderdag 12 maart vond voor de
meesten de laatste zwemtraining plaats.
Plotseling besliste de overheid om per
direct (o.a.) alle zwembaden te sluiten.
Enkel onze 5 zwemmers van de ZiK
Selectie kregen nog toelating om verder
te trainen, gezien we nog volop in
voorbereiding waren op een eventuele
selectie voor de Olympische spelen (in
concreto : het EK in Budapest dat telde als
selectiewedstrijd voor de verschillende
aflossingsploegen).
Onze ZiK selectie kreeg uitzonderlijk
toestemming gezien de social distancing
kon gewaarborgd blijven (maximum 5
zwemmers, in 5 banen van elk 2,5 m
breed).

De gemeente besliste vervolgens om
het jaarlijkse onderhoud, dat normaliter
in juni uitgevoerd wordt, te laten
uitvoeren van 2 tot 13 april. Op 2 april
(na de laatste ochtendtraining) kwam
echter het bericht van de gemeente
Kapellen dat het zwembad niet meer
opengesteld zou worden. Gezien de OS
werden verplaatst (het kwalificatie EK
blijft voorlopig nog wel gepland) verviel
de uitzonderingsgrond. Bovendien zou
het zwembad dan niet terug opgestart
dienen te worden en zou het
ondertussen “koud” gezet worden,
zodat de exploitatiekosten werden
gereduceerd.

Officiële richtlijnen betreffende wedstrijden en organisaties
De meest recente richtlijnen van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF) :
Wij hebben met alle zwembonden en sportcommissies overlegd en zijn samen met de
FFBN en de KBZB tot onderstaande richtlijnen gekomen.
Alle geplande cluborganisaties en evenementen in juli en augustus, inclusief die van
de VZF en de KBZB worden gecanceld of uitgesteld. Dit geldt voor alle disciplines:
zwemmen, (beach)waterpolo, schoonspringen, open water en artistiek zwemmen.
De trainingen en zwemscholen willen we liefst zo snel mogelijk heropstarten, maar
hiervoor zijn we afhankelijk van een beslissing van de overheid om de zwembaden te
heropenen.
Wij hopen de activiteiten in het najaar te hernemen. Indien de zwembaden op 1
september open zijn, worden volgende activiteiten voorzien:
Competitiezwemmen:
• Provinciaal criterium: naargelang de provincie, georganiseerd in het tweede,
derde en vierde weekend van oktober;
• NIEUW: VJK korte baan op 7 en 8 november (locatie nog te bepalen);
• BK Korte baan 14 en 15 november;
• De (inter)club wedstrijden gaan door zoals gepland.
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Stage sportzwemmers Loutraki GRIEKENLAND (2 tot 13 juli 2020)
Voorlopig is er nog geen expliciete richtlijn betreffende reizen naar het buitenland.
Van de reisorganisatie hebben we de garantie gekregen dat het voorschot integraal
wordt terugbetaald indien de stage niet kan doorgaan doordat :
-

Het verboden is te reizen vanuit Belgie / Duitsland
Het verboden is te reizen naar Griekenland
Het hotel in Loutraki niet mag openen
Het zwembad in Loutraki niet kan of mag openen.

In elk van bovenstaande gevallen wordt de stage geannuleerd zonder kosten voor
de deelnemers. Echter, indien we zelf zouden annuleren (omdat er geen BK/BJK is),
dan verliezen we wel ons voorschot. Als club gaan we er van uit dat het reizen naar
het buitenland waarschijnlijk niet toegelaten zal worden. Zolang deze maatregel
niet officieel is we de stage als “ongoing”.

Sportkamp Crea & LL BUTGENBACH (1 tot 5 juli 2020)
Ook voor het sportkamp is er nog geen duidelijk antwoord. De regering zou één van
dezer dagen de maatregelen voor kampen voorleggen (sportkampen / kampen
jeugdbewegingen). Indien deze maatregelen de sportkampen laten doorgaan EN de
zwembaden terug geopend worden, gaan we er van uit dat het sportkamp zal
doorgaan. De infrastructuur is in ieder geval gereserveerd, globale annulatie door
toedoen van Coronamaatregelen is ook hier mogelijk.

Planning organisatie trainingen
Vanaf het moment dat de lessen opnieuw mogen doorgaan zullen we de volledige werking zo snel mogelijk terug
opnemen, uiteraard rekening houdende met de geldende maatregelen waarbij we altijd jullie gezondheid op de
eerste plaats stellen. Indien mogelijk (indien de overheid de zwembaden heropent) zullen we tijdens de maanden
juli en augustus de trainingen en lessen blijven aanbieden. We hopen terug te kunnen starten half juni. Eventuele
overgangen zullen kunnen gebeuren in functie van de datum waarop we kunnen herstarten. Verschillende
vergaderingen zijn hierover reeds belegd en de algemene lijnen werden door het Technische bestuur uitgetekend.
Het heeft echter weinig zin om hierover nu al uitgebreid over te communiceren, gezien elk mogelijk scenario
gekoppeld is aan een datum van heropstart.

ZiK activiteiten
Vergeten we ondertussen niet om onze wafeltjes (wafelslag “ZiK de straat op” ) aan de man te brengen? Deze keer
NIET door de straat op te gaan(!!) , maar via alternatieve kanalen (sociale media, digitale oplossingen). Je mag
verkopen tot 31 mei, afhalen (of levering door de voorzitter indien meer dan 30 dozen) op 13 juni. Niet vergeten,
25 verkochte dozen leveren je een ZiK badmuts op (doe er dan nog 5 dozen bij en ze worden u netjes bezorgd �)
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Kalender (onder voorbehoud ingeval aanhouden coronamaatregelen)
MEI
1
3
11-17
21-23
31

Lactaattesten Kapellen
ZiK PACO wedstrijd
EK zwemmen BUDAPEST
Belgische OPEN Kampioenschappen LIMIETEN
ZiK voorjaarscriterium

Geannuleerd
Geannuleerd
Uitgesteld (half augustus)
Geannuleerd
Geannuleerd

JUNI
13

AFHALEN WAFELS “ZiK de straat op”

15

Hervatting lessen – trainingen

GAAT DOOR �
PLANNING

27-28

Speedo Fast Water Race (AMSTERDAM)

???

JULI
Juli

Lessen – Trainingen lopen door in juli

Afhankelijk van sportkamp en stage

Sportkamp BUTCHENBACH
Stage Sportzwemmers LOUTRAKI
Vlaams Zomercriterium (Oost-Vlaanderen)
BK Cat 11-14 jaar & BK Cat 15-18 jaar/Sen
Olympische spelen

Crea & LL
SP met limieten B(J)K
Geannuleerd
Geannuleerd
Uitgesteld naar 2021

1-5
3-14
10-12
17-19 & 24-26
24 – 09 aug

AUGUSTUS
Augustus
SEPTEMBER
5
Nog te bepalen
12
OKTOBER
17
3e en 4e WE
NOVEMBER
8
14-15
28-29
DECEMBER
5-6
20

VOORLOPIG
VOORLOPIG

Lessen – Trainingen lopen door in augustus
Kick-off en Feest op het plein
Infoavond LL en SP
ZiK familiefeest & kampioenenviering

Zaal Lux

Peter en meter zwemmen
Provinciale kampioenschappen
ZiK sprintfestival
BK Klein bad
ZiK Clubkampioenschappen
Belgische Masterkampioenschappen
ZiK limieten

Antwerpen + Charleroi
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ZWEMCLUB “ZiK” KAPELLEN

LEVERING ZATERDAG 13 Juni 2020

ZiK de straat op
Wafelverkoop
Naam Verkoper :

Vanillewafels

700g

X

€5

=

0

€

Chocoladewafels

700g

X

€5

=

0

€

Suikerwafels

700g

X

€6

=

0

€

Chocolade suikerwafels

700g

X

€6

=

0

€

Parijse botergaletten

700g

X

€7

=

0

€

Parijse chocoladegaletten

700g

X

€7

=

0

€

Frangipanes

700g

X

€7

=

0

€

Carré confituur

700g

X

€7

=

0

€

Suikervrije speltwafels

500g

X

€8

=

0

€

Totaal

=

0 €

Gegevens Koper :
Naam :
Adres :
Betaald
Nog NIET betaald
AFSLUITDATUM BESTELLINGEN 31 Mei 2020

-

LEVERING ZATERDAG 13 Juni 2020

