
 

TRAININGEN Masters & Trainingsgroep 
 

 
 
De trainingen worden gezwommen in de breedte.  
Binnenkomst en hoe de opstelling in het bad is, staat in het protocol welke op de site staat. 
We gaan ervan uit dat iedereen die komt zwemmen op de hoogte is van de protocollen. Deze staan 
op de site van www.scom-hoogvliet.nl bij Masters onder nieuws. 

Het nummer dat op de definitieve inschrijflijst staat voor je naam is ook het nummer van de pion 
waar je bij zwemt. De nummers worden in het zwembad bij de pion gezet. Zet hier ook je bidon neer 
als je die bij je hebt. 

 

Hoe schrijf je in? 
 Je moet voor maandagavond aangeven welke training je wilt volgen (1 training per week). 
 Je kunt maar 1 week van tevoren aangeven of je komt trainen. 

De inschrijftermijn is van woensdag t/m maandag 12:00 uur 
 De lijst wordt op maandagavond online gezet op de SCOM-site met de naam “voorlopige 

lijst”. 
 Zijn er dan nog plaatsen vrij, dan kan je nog inschrijven voor dinsdag 12:00 uur. 

Daarna wordt de lijst op de site gezet met de naam “definitieve lijst” 
 Er wordt dus verwacht dat je iedere week inschrijft. 
 We verwachten wel dat als je je aanmeldt, je ook komt. Want het aantal plaatsen is beperkt. 
 We hebben per training 15 plaatsen beschikbaar. Bij aanmelding geldt de binnenkomst van 

de mail, want vol is vol.  
 

 De mail moet verstuurd worden naar scom.masters@gmail.com met als koptekst 
Ik wil trainen. Is de koptekst anders dan komt de mail in een andere box en zien we hem niet 
en wordt je niet ingeschreven. Doe dit dus goed !!!! 

 In de mail zet je de training die je wilt volgen, dus bv “woensdag 27 mei 19:00 tot 20:00 uur” 
Maar heb je meerdere alternatieven, geef deze dan aan met “ik kan ook op ……” 
Hiermee kunnen we meer mensen van dienst zijn als er geen plaats meer is op een bepaalde 
training. 

 
Wanner zijn de trainingen? 

 Woensdag van 19:00 uur tot 20:00 uur 
 Woensdag van 20:00 uur tot 21:00 uur 
 Vrijdag van 21:15 uur tot 22:15 uur 
 Zaterdag van 9:00 uur tot 10:00 uur 
 Zondag van 16:00 uur tot 17:00 uur 

 


