
Hoi Masters, 
 
Vanaf  week 40 geldt voor alle openbare gebouwen een zeer dringend verzoek om mondkapjes te 
dragen.Dat is ook het geval voor het zwembad. 
Jullie hebben hier reeds een mail over gehad, hieronder nog een extra uitleg.  
Als vereniging hebben we dit advies overgenomen en verplicht gesteld. 
Daar hoeven we dus onderling geen discussiepunt van te maken. ik verwacht dat iedereen dit 
gewoon doet.  
 
Dat houdt in dat iedereen die de zwemaccommodatie betreedt een mondkapje draagt.  

- buiten wachten we (mag zonder mondkapje) totdat we naar binnen gaan (er mag niet in de 
hal worden gewacht! ) 

- vlak voor binnenkomst zet je je mondkapje op 
- van binnenkomst tot moment van zwemmen heb je een mondkapje op, 
- dus ook als je lijnen/vlaggetjes er in legt of opruimt. 
- en ook als je in een kleedkamer bent. 
- en ook als je een eind moet lopen naar het toilet 
- ook als je gezwemmen hebt, doe je direct een mondkapje op totdat je weer buiten bent. 

 
Verder bij binnenkomst nog steeds handen ontsmetten en je overal aan de afstandsregels houden. 
 
Je doet het mondkapje pas af, net voordat je gaat zwemmen. 
Als je moet wachten, hou je hem nog even op. 
 
Trainers mogen het mondkapje tijdens de training af doen. 
Dit doen zij pas als de training begonnen is, en aan het eind van de training gaat deze net als bij 
iedereen weer op. 
 
Deze week heeft vrijwel iedereen zich al aan de verplichting gehouden. 
Waarvoor dank. 
Een enkeling was het kapje vergeten, maar dat kan vanaf nu niet meer. 
 
Vanaf nu is het zo, dat je zonder mondkapje niet deel kan nemen aan de training. 
Een mondkapje hoordt voortaan bij je zwemuitrusting, net als je badkleding, handdoek, brilletje, 
plankje, etc. 
Zonder dit onderdeel van je zwemuitrusting, kun je niet deelnemen aan de training. 
Zorg desnoods dat je een reserve in je zwemtas hebt. 
 
Vanuit de masters zijn 250 mondkapjes (wit met PSV-logo) besteld voor de trainers en zwemmers die 
tot nu toe zijn komen zwemmen. 
Die komen hopenlijk vandaag binnen, en zullen na binnenkomst per training worden uitgedeeld. 
(max. 1 per persoon, op=op) 
Zo heeft iedereen dadelijk een mondkapje die je bij het zwembadbezoek kan gebruiken. 
Echter, die krijg je pas in het bad, dus zorg dat je ook een ander mondkapje hebt. 
 
Verder de tip om je mondkapje altijd op je tas te leggen, en eventueel te voorzien van een eigen 
merkteken. 
Dan voorkom je dat een andere hem per ongeluk op zet. 
 
Verder zie ik de komend week de eerste selfies met de nieuwe mondkapjes vanzelf langskomen 
 
Groetjes, Harold 


