
          

Nieuwsbrief 2020-1 

 

Nu we elkaar niet meer zien in het zwembad bij de trainingen en de wedstrijden wil de 
zwemcommissie jullie toch informeren over een aantal zaken. 
 
 
Trainers 
Allereerst het bericht van Jorick en Lisanne dat zij aan het einde van het seizoen stoppen. Zie het 
bericht van hen hieronder. 
 
Beste zwemmers/ouders, 
 
Een berichtje namens Lisanne en mij: Hopelijk verkeren jullie allemaal in goede gezondheid en kunnen 
jullie alle tijd op een fijne manier invullen thuis. Bij ons gaat alles goed! 
 
We hadden het graag op een andere manier gedaan, maar de huidige situatie vraagt om een andere 
communicatie. Vandaar via deze nieuwsbrief: Lisanne en ik zullen na dit seizoen stoppen met training 
geven bij ZVL-1886.  
 
Tijdens onze vakantie in januari hebben we alle tijd gehad om goed na te denken over de combinatie 
van het training geven en ons werk. We ervaren al een tijd dat we ons niet meer zo kunnen inzetten 
voor de club zoals we dat graag zouden willen doen. We hebben daarom toen besloten het seizoen af 
te maken en dan te stoppen. Dit hebben we met de zwemcommissie gedeeld. Op het moment dat we 
het kenbaar konden maken aan alle zwemmers zijn de trainingen uitgevallen. Om wel bijtijds 
duidelijkheid te geven sturen we het alvast bij deze. 
 
Of de trainingen dit seizoen nog worden hervat zal binnenkort vast duidelijk worden. Hopelijk kunnen 
we elkaar snel weer zien en nog een paar leuke weken beleven! Anders vinden we vast een passende 
manier om alsnog afscheid te nemen.  
 
Bij deze alvast enorm bedankt voor jullie enthousiaste support en hulp in de afgelopen jaren. We 
hebben het geweldig gevonden om alle kinderen te mogen begeleiden in het zwemmen en meer. 
Hopelijk hebben we een goede, leuke en blijvende indruk achter kunnen laten om een leven lang van 
sporten en bewegen te kunnen genieten. In het zwembad en daarbuiten :). 
 
Veel geluk! Groetjes, 
Lisanne en Jorick  
 
Uiteraard vinden wij het jammer dat Jorick en Lisanne deze beslissing hebben moeten nemen. Wij 
bedanken hen hierbij voor hun inzet bij de trainingen en de wedstrijden. Zodra de gelegenheid zich 
voordoet zullen wij tijdens een training hen persoonlijk bedanken en afscheid van dit trainers koppel 
nemen. 
 



Verder heeft Natasja Zwaan aangeven dat het voor haar niet meer mogelijk is om de woensdagavond 
training te verzorgen. Wel blijft zij beschikbaar als ploegleider. 
 
Op dit moment zijn we druk met het invullen van de opengevallen plaatsen en worden er gesprekken 
gevoerd met kandidaat trainers. Zodra hierover meer bekend is zullen we jullie informeren. 
 
Lonneke Graansma en Gijs Burghoorn zijn geslaagd voor hun examen Zwemtrainer 2 van de KNZB. 
Uiteraard onze felicitaties. 
 
Trainingen 
Op dit moment weten wij niet of en wanneer er weer getraind kan worden. We wachten hier de 
berichten van de gemeente Leiden en de KNZB af. Het is nog niet bekend wanneer de zwembaden 
weer opengaan.  De verwachting is dat dit niet voor 20 mei zal zijn. 
Hoe dit allemaal voor ons gaat uitpakken weten we niet. Hierover zal ook met het bestuur worden 
gesproken. Zodra er meer informatie is, krijgen jullie hierover bericht. Wel willen wij jullie nogmaals 
wijzen op de droogtrainingen van Michael en de trainingen die via Team NL worden aangeboden. Zie 
hiervoor o.a. de site van de KNZB. Zo kunnen jullie toch aan je conditie blijven werken. 
 
 
Tijdwaarnemers 
We hebben binnen onze vereniging er weer een klokker bij. Natasja Zwaan heeft met goed gevolg de 
cursus tijdwaarnemer afgerond. Ook voor haar onze felicitaties. 
 
 
Open Water 
Alle open water wedstrijden zijn afgelast tot en met 1 september. Of er na 1 september nog open 
water wedstrijden worden georganiseerd is nog niet bekend. 
Er zijn een aantal leden die alvast willen gaan trainen in het buiten water. De temperatuur van het 
buitenwater is ca 12 graden. De KNZB raadt het af om te gaan zwemmen in water dat kouder is als 15 
graden.  
Wij willen jullie wijzen op de site van de KNZB, waar Marcel Wouda e.e.a. uitlegt over het open water 
zwemmen. 
https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048771/aanbevelingen_voor_buiten_zwemmen/ 
 
 
 
Zwemcommissie 
Een aantal van jullie weten het wellicht al, maar ook binnen de zwemcommissie stoppen er een 
aantal leden met hun werk voor de commissie. Zowel Annemieke de Mooy als Alco van Beek stoppen 
aan het einde van dit seizoen. Tevens heeft Paul Chaudron aangegeven dat hij ook zo langzamerhand 
wat taken wil afstoten en t.z.t. ook het stokje aan een nieuwe voorzitter wil overdragen. 
Remco Buis zal een aantal taken van Alco overnemen en Marion v.d. Hoeven wordt de nieuwe 
officialcoördinator. Fijn dat zij dit willen gaan doen. 
Voor de taken van de Annemieke zijn we nog op zoek naar een ouder die het coördineren van de 
vrijwilligers bij de zwemwedstrijden op zich wil nemen. Dit mag natuurlijk ook door meerdere ouders 
worden gedaan.  
 
Mochten er ouders zijn die één of meer taken op zich willen nemen, heel graag. Zonder vrijwilligers 
gaat het echt niet lukken om de wedstrijden e.d. te organiseren en aan deel te nemen. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Paul Chaudron, vz-zwemmen@zvl-1886.nl of 06-
30591923. 
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Seizoen 2020-2021 
De KNZB heeft een aantal veranderingen doorgevoerd wat betreft de wedstrijden. Alles is nog niet 
helemaal uitgewerkt. Zo zijn nog niet alle bepalingen bekend. Maar in grote lijnen wordt het als 
volgt: 
 
Minioren Circuit 
Er worden vier minioren wedstrijden georganiseerd met een afsluitende Regio finale. De Junioren 
nemen dus niet meer deel aan dit circuit. Ook komen de challengers te vervallen (bijv. 50 m benen). 
Wel zullen er, net als in het verleden, weer instroom minioren kunnen deelnemen (SwimKick). 
 
De Minioren Club Meet wordt uitgebreid naar drie voorrondes. De beste teams landelijk komen dan 
uit in de landelijke finale en de overige teams in een regionale finale. 
 
Competitie 
De verenigingscompetitie zal Nationale Zwem Competitie worden genoemd. 
De eindstand van het huidige seizoen is bepaald na drie wedstrijden, nu de laatste ronde niet meer 
wordt gezwommen. De promotie en degradatie is bepaald na deze drie wedstrijden. Voor onze 
vereniging heeft dit geen gevolgen. Volgend seizoen zijn er niet vier maar vijf rondes. 
Er zijn twee landelijke divisies, t.w. Ere- en Eerste divisie. Daarna komen Regionale klassen. 
Ons eerste team zal uitkomen in de A-afdeling van Regio West en ons tweede team in de C-afdeling 
van Regio West.  
 
 
Junioren-Jeugd circuit 
Nu de junioren niet meer deelnemen aan het minioren circuit, zoals dit seizoen, worden alle junioren 
nu ingedeeld in het junioren-jeugd circuit. Zij zwemmen vier wedstrijden. De bedoeling is dat de 
eerste twee wedstrijden in een 25m bad wordt gezwommen en de andere twee in een 50m bad. 
Voor dit laatste moeten we wel kunnen beschikken over een 50m bad en dat is lastig te organiseren. 
 
 
Als jullie na het lezen van deze Nieuwsbrief nog vragen hebben, neem dan even contact op met 
Mariët Ouwehand zwemmen@zvl-1886.nl)  of Paul Chaudron (vz-zwemmen@zvl-1886.nl). 
 
 
De Zwemcommissie 

mailto:zwemmen@zvl-1886.nl
mailto:vz-zwemmen@zvl-1886.nl

