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WEDSTRIJDZWEMMEN

Speedo Challenge 2022 
Na een uitdagende periode zijn we verheugd dat er weer grote wedstrijden georganiseerd 
mogen worden. We kijken er dan ook erg naar uit om jullie allemaal te verwelkomen in 
Amsterdam voor de Speedo Challenge 2022. 

We zijn verheugd, maar ook overweldigd door het aantal inschrijvingen dat we hebben 
ontvangen. De aantallen waren zo groot dat we ver buiten de gestelde tijdsduur zouden komen, 
daarom hebben we helaas een aantal inschrijvingen moeten weigeren. 

Om alles dit weekend in goede banen te leiden, sturen we jullie deze update met de volgende 
aandachtspunten: 

Corona 

Hoewel de meeste maatregelen weer zijn afgeschaft, willen we alle deelnemers, bezoekers 
en vrijwilligers vragen zorgzaam voor jezelf en voor elkaar te zijn. Er wordt niet gecontroleerd 
op ‘Testen voor Toegang’-bewijzen, maar we vragen iedereen om vooraf aan de wedstrijd een 
gezondheidscheck en een zelftest af te nemen. Indien je je niet lekker voelt of positief getest 
bent, blijf dan thuis en bescherm je zwemvrienden. 

Koffie-moment voor alle trainers 

We nodigen alle aanwezige trainers uit voor een welkom-moment en een kopje koffie in ons 
clubhuis. Jullie zijn welkom tussen 09.45u en 10:00u. Het clubhuis is te bereiken via de ingang 
bovenaan de grote trap, links. (zie routing) 

Routing 
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Betaling entree en programma 

In de bepaling is aangegeven dat het enkel mogelijk is om contant te betalen. Om contact te 
verminderen is het mogelijk (en heeft het de voorkeur) om met pin te betalen. 

Het Dolfijn-clubhuis is open 

Het Dolfijn clubhuis bevindt zich rechts onderaan de tribune. In het clubhuis kun je terecht voor 
koffie, thee, een ander drankje of een lekkere versnapering. 

Parkeren 

De parkeerplaats bij het Sloterparkbad in Amsterdam is voor een beperkt aantal bezoekers 
toegankelijk. In verband met drukte raden we iedereen aan om zo veel mogelijk gezamenlijk te 
reizen of gebruik te maken van het Openbaar Vervoer. 


