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Geert De Cabooter vreest dat jonge zwemmertjes nog lang moeten wachten.  FOTO: TOM 
VAN HOUTTE 
 

TIELT -  
Zwemclub Tieltse Zeeduivels ziet in deze coronacrisis haar wachtlijst, die al twee 
jaar bestaat, alleen maar aandikken. “Ruim 50 zwemmertjes zullen al zeker een 
klein jaar langer moeten wachten om te starten in onze zwemschool.” 

Je zult momenteel maar een zwemclub zijn en de voorbije weken al sporttak na 
sporttak uit de lockdown hebben zien klauteren, terwijl je eigen leden ten 
vroegste op 1 juli weer in het bad mogen duiken. “De Vlaamse Zwemfederatie 
heeft aangedrongen op een herstart op 15 juni, maar ik betwijfel of we onze slag 
thuishalen”, zegt Geert De Cabooter, secretaris en trainer van de competitiegroep. 
“En dan nog moet je rekening houden met onze specifieke Tieltse situatie, waar 
we het bad delen met drie duikverenigingen, een triatlon- en waterpoloclub. De 
watertemperatuur bedraagt nu 22 graden en om het op de gewenste 28 à 29 
graden te krijgen moet het een dag of drie kunnen opwarmen.” 

Droogtraining 

Voor de Tieltse Zeeduivels genoeg redenen om zich nog ruim drie weken te blijven 
focussen op ‘droogtraining’, al zijn de vragen over hoe het verder moet, talrijk. “Er 
bestaat al twee jaar een wachtlijst voor onze zwemschool en die groeit alleen 



maar aan. Na de paasvakantie zouden er 24 zwemmertjes vanaf vier jaar 
opstarten en in september nog eens 31, maar ik vrees dat ze allemaal negen 
maanden tot een jaar langer geduld zullen moeten oefenen”, zegt Geert. 

Vijf zwemmers per twee banen 

Ook voor zijn groep van 24 competitiezwemmers dreigen er problemen. “Als ik er 
de richtlijnen van de Vlaamse Zwemfederatie op nalees, mogen er per twee banen 
niet meer dan vijf zwemmers tegelijk in het water liggen. In ons zwembad kunnen 
we dus met maximaal 15 trainen; ik ga met andere woorden mijn groep moeten 
opsplitsen en we hebben al geen overschot aan trainingsuren.” De Tieltse 
Zeeduivels smeken om duidelijkheid, liever vandaag dan morgen. 

 


