
(English below) 
 
Beste zwemmer, 
  
Allereerst hoop ik dat jij en de mensen in jouw omgeving in goede gezondheid verkeren!  
  
Laat ik beginnen met zeggen: ik mis jou, de gezelligheid, de discussies over de set die je te zwaar 
vindt, de rode konen aan het eind van de training als het je toch is gelukt! Ik mis je blije gezicht als je 
een mooi persoonlijk record hebt gezwommen op een wedstrijd of voor het eerst een afstand/slag 
hebt gezwommen. Ik mis zelfs de chloorlucht en de rioollucht in de douche want dan mogen we zo 
het zwembad weer in.  
  
Het is bijzonder om te realiseren dat dingen in ons dagelijks leven niet meer gewoon zijn. Hopelijk is 
het ook een moment waarop je dingen die je altijd al graag had willen doen kunt oppakken. 
Misschien heb je nu plotseling tijd voor nieuwe hobbies, sporten, gezelligheid thuis of het digitaal 
contact houden met familie en vrienden. We weten dat sommige van jullie familie ver weg hebben 
die je nu niet kunt bezoeken; we denken aan jullie!  
  
Lillian heeft al links gestuurd die je misschien kunnen inspireren om fit te blijven in deze tijd. We 
proberen hier fit te blijven door te rennen en oefeningen te doen. Dat vraagt soms wat discipline 

maar iedere dag weer nieuwe ronde nieuwe kansen 😉. 
  
Blijf veilig en gezond! Hopelijk tot snel.  
  
Groetjes, 
  
Izet 
  
##### 
 
Dear swimmer, 
  
I hope you and your loved ones are safe and healthy!   
  
It is strange to realise that the daily activities we took for granted are no longer normal. I really miss 
our community at WZK and I mostly miss you.   I miss your company and our discussions about the 
swim sets you think are too hard. I also miss your red cheeks at the end of training when you have 
accomplished all of the difficult sets! I miss your big smiles after you swim a personal best at a meet 
or when you have completed a distance/stroke for the first time. I even miss the smell of chlorine 
and the drains in the shower area because that smell means we can go back onto the pool deck any 
minute.  
 
Hopefully, this time at home is a time that you can engage in new activities. Maybe there is time for a 
new hobby or a new sport?  Perhaps there are extra moments for family time at home or digitally 
staying in touch with family and friends who may not live nearby. We know some of you have family 
that live very far away and that you may not be able to visit them. Through all of this, we are thinking 
of you and your loved ones both here in the Netherlands and abroad.  
  
Lillian sent some links that can hopefully inspire you to stay fit. In my house we try to stay fit by 
running and doing some fitness exercises. Some days are more successful than others, but we keep 

trying and I hope you can do the same 😉.  



  
Again, I hope you and your family stay safe and healthy.  Sending all good wishes for the coming 
weeks!  
  
Izet 
 


