Nieuwsbrief 2 wedstrijdzwemmen

Cursus tijdwaarnemer

Graag willen wij jullie nogmaals wijzen op de mogelijkheid om een cursus tijdwaarnemer te volgen. De
eerstvolgende cursus start op dinsdag 2 oktober in Voorhout.
Tot op heden hebben wij nog geen aanmeldingen gekregen, terwijl uitbreiding van het officialskorps echt
heel erg nodig is. Dus ouders en oudere zwemmers geef je op.
Informatie kan je krijgen bij Paul Chaudron en kan je ook vinden op de website van de KNZB Regio West.
Als we meer tijdwaarnemers hebben dan kunnen we dit beter verdelen, zodat niet altijd dezelfde officials
langs de kant staan.
Daarnaast bestaat de kans dat wanneer wij bij de zwemwedstrijden geen officials aanmelden, dat de
inschrijving van onze vereniging niet wordt geaccepteerd. We hebben de verplichting bij elke wedstrijd
officials aan te leveren op basis van het aantal zwemmers die meedoen.

Overige officialcursussen

Twee ouders hebben zich aangemeld voor de cursus jurysecretariaat en één ouder gaat naar de cursus
kamprechter. Bedankt voor jullie bereidheid om een cursus te volgen.
De aanmelding voor de cursus jurysecretariaat is inmiddels gesloten. Voor de cursus kamprechter en ook
voor de cursus starter kan men zich nog aanmelden via het aanmeldingsformulier, wat te vinden is op de
site van de Regio. De cursus starter wordt gegeven in ons clubhuis De Waterkeet op woensdagavond.
Docent is Robert van Vuuren.

Vervallen trainingen

Op de volgende dagen komen de trainingen te vervallen
Dinsdag
2-okt-18
16:15 – 18:15
18:15 – 19:45
Woensdag
3-okt-18
Alle trainingen
Zaterdag
17-nov-18
05:45 – 07:45
Zaterdag
24-nov-18
05:45 – 07:45
Woensdag
5-dec
17:30 – 19:30
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
Maandag
24-dec-18
17:00 – 18:00
21:15 – 22:15
Dinsdag
25-dec-18
Alle trainingen
Woensdag
26-dec-18
Alle trainingen
Maandag
31-dec-18
17:00 – 18:00
Dinsdag
1-jan-19
Alle trainingen

5 meibad
5 meibad
5 meibad
5 meibad
De Zijl
De Zijl
Zaaltraining
5 meibad
De Zijl

5 meibad

Taptoe avond
Taptoe avond
Leiden’s Ontzet
Regiokamp.
Regio kamp.
Sint Nicolaas
Sint Nicolaas
Sint Nicolaas
Kerstavond
Kerstavond
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudejaarsavond
Nieuwjaarsdag

Donderdagavond De Zijl

Vanaf donderdag 4 oktober kan er weer getraind worden in zwembad De Zijl van 18:00 – 19:30 uur.
De trainingen zullen worden gegeven door Danny van Dam.
Danny geeft op dit moment al zwemtraining aan de borstcrawlgroep op de zaterdagmorgen.
Wij wensen hem veel plezier bij het geven van de zwemtrainingen.

Competitiewedstrijden

Op 7 oktober staan de eerste competitie wedstrijden op de kalender. De opstelling hiervoor wordt door
de trainers gemaakt en de uitnodiging zal binnenkort verstuurd worden. Bij competitiewedstrijden gaan
we ervan uit dat alle zwemmers hieraan meedoen omdat het een voor de vereniging belangrijke wedstrijd
is. Je bent voor de wedstrijd automatisch aangemeld en als je echt niet kan dan bespreek je dit met de
trainer en geef het vervolgens door aan het wedstrijdsecretariaat.

