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IVM CORONA ZIJN ER ENKELE REGELS MAAR OOK MOGELIJKHEDEN  

 
 

- Open water groepstrainingen worden standaard gegeven vanuit Watersport Centrum Sloterplas.  

- Individuele trainingen kunnen hier of op andere gewenste locatie gegeven worden. Hieronder suggesties. 

- Team trainingen kunnen op verzoek ook op andere locaties gegeven worden. Vraag dit gewoon aan. 

 

CORONA regels mbt open water trainingen: 

❖ 1,5m afstand altijd bewaren van trainer en medezwemmers 

❖ Geen gebruik van kleedkamers en douches 

❖ Zoveel mogelijk thuis of bij de auto al omkleden 

❖ Zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis laten 

❖ Indien je ziek voelt of verkouden bent, dan thuis blijven 

❖ Extra protocol is locatie afhankelijk 

 

M.B.T.  DE LOCATIE WATERSPORTCENTRUM SLOTERPLAS : 

Normaal gesproken hebben we op locatie:  

Afgesloten terrein 

Kleedkamers 

Douches 

Lockers (beperkt) 

Loods voor spullen veilig en droog achter te laten  

Zwemtrap en steigers voor makkelijke in en uitgaan van het water  

Horeca binnen  

Horeca terras (beperkt) 

Sanitair (beperkt) 

 

We kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten als kleedkamer en douches, we hebben ons te houden aan 

1,5m afstand bewaren van elkaar  en personeel en andere bezoekers. Verder hebben we wel een afgesloten 

terrein waar we onze spullen kunnen achterlaten en droog houden. Lockers staan op het terrein en bereikbaar 

dus hier kunnen waardevolle spullen in gestopt worden. Hier ook een beperkte capaciteit. De trap mogen we 

natuurlijk gebruiken. Een veilige in en uitgaan van het open water en een paradijs middenin Amsterdam. En 

met goed weer een terras (zolang de capaciteit dit toelaat) kunnen we vooraf  of achteraf wat kletsen met een 

drankje en hapje. 
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Om de regels te volgen van COVID-19 en het WSC vraag ik jullie: 

❖ Thuis of bij de auto je wetsuit etc aan te trekken 

❖ 1,5m afstand houden van mij en de zwemmaatjes 

❖ Te verzamelen voor het linker hek van het Watersportcentrum 

❖ Ik kom jullie ophalen bij het hek, daarna gaat het hek weer dicht, dus kom op tijd! 

❖ Laat zo veel als mogelijk waardevolle spullen thuis of in de auto 

❖ Tassen kunnen in de loods droog achtergelaten worden 

❖ Tevens zijn er enkele lockers €0,50 (beperkte capaciteit) 

❖ Bij vertrek je weer omkleden bij de auto 

❖ Bij erin en eruit gaan op het terrein de afstand bewaren en rekening houden met andere recreatie en 

bezoekers 

❖ Vooraf of naderhand gebruik maken van de horeca, mits mogelijk is qua capaciteit, anders elders of 

naar huis. Dit kan via het rechterhek, eventueel buitenom lopen van linker- naar rechterhek. 

 

M.B.T OVERIGE LOCATIES:  

Locaties zonder faciliteiten. Ook hier gelden de vaste regels: 

❖ 1,5m afstand altijd bewaren 

❖ Zoveel mogelijk thuis of bij de auto al omkleden 

❖ Zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis laten 

❖ Indien je ziek voelt of verkouden bent, dan thuis blijven 

 

Faciliteiten die ik je nu wel kan bieden zijn, vanuit de camper: 

• Wetsuit afspoelen buiten bij de camper 

• Omkleedruimte voor 1 persoon tegelijk (de camper) 

• Waardevolle spullen kan ik in droogzak meenemen op de SUP 

 

Zolang er geen horeca gelegenheid toegankelijk is voor ons, neem ik warme thee en hot choco mee om ons aan 

op te warmen achteraf. En bij heerlijk weer een verfrissend drankje uit de koelkast. 
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LOCATIE SUGGESTIES VOOR INDIVIDUELE EN TEAMTRAININGEN:  

 

Meerdere locaties zijn mogelijk, afhankelijk van jullie wensen. Hecht je niet veel waarde aan faciliteiten maar 

wel aan omgeving? Dan is al het zwemwater waar ik met de camper vlakbij kan komen al perfect voor training. 

 

SLOTERPLAS – STRANDJE SLOTERPARK 

• P - Sloterparkbad helemaal links (gratis 1e  5 uur) 

• Uitgifte koffie/thee van Hotel Buiten 

• In en uit het water via Strand en/of trap en steiger 

Voordeel: Nu meeste voorzieningen en makkelijke start en exit 

Nadeel: openbaar strand, dus met mooi weer mogelijk drukker (ivm social distance) 

SLOTERPLAS – WATERSPORTCENTRUM SLOTERPLAS 

• P – sport eiland watersport centrum (niet gratis) 

• Eigen thee/choco totdat het terras van Steiger 4 open mag 

• In en uit het water via WSC indien open, anders via zwemtrapje aan de graskant 

Voordeel: helder zwemwater (begin seizoen), open zwemwater met veel mogelijkheden voor   

trainingsomgeving, paradijselijke locatie, alle luxe voorzieningen(zodra het open mag) 

Nadeel: diepe wateren, lagere watertemperatuur 

ZIJKANAAL B (VELSEN-ZUID) 

• P – bij Villa Zomerdijk (gratis) 

• Thee/hot choco uit de camper 

• In en exit vanaf de kopse steiger 

Voordeel: watertemperatuur is hoger, ondieper zwemwater, kan bijna overal staan, beschut 

door omgeving 

Nadeel: Troebel water, Kanaal is recht toe recht aan zwemwater 

NIEUWE MEER (AMSTERDAM) 

• P – vlakbij Aquarius 

• Koffie/thee/taart uitgifte punt bij Aquarius 

• Start en exit vanaf strandje 

Voordeel: voorzieningen aanwezig, helder water, mooi uitzicht over meer en veel 

trainingsmogelijkheden 

Nadeel: watertemp kouder dieper vaarwater, meer vaarverkeer op mooie dagen (in vaargeul 

en erbuiten), met mooi weer  

WESTEINDERPLASSEN (AALSMEER) 

• P - Strand Vrouwentroost 

• Restaurant en surfclub indien open (anders vanuit camper) 

• Start & exit vanaf strandje 

Voordeel: mooi beschutte instap plek vanaf strand , super uitzicht, vele weersomstandigheden en dus 

trainingsvormen mogelijk, veel voorzieningen indien open mogen. 

Nadeel: het is een openbaar (surf)strand, dus kan druk zijn (ivm social distance), grote plas, dus de 

temperatuur kan tegenvallen 

 

Andere suggesties zijn welkom en in overleg kan de locatie gekozen worden. Maar ik zal als trainer de 

beslissende persoon ivm veiligheid en praktische uitvoerbaarheid van de training. 
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