
 
 

   
 

 

Nieuwsbrief zwemmen Oktober 2021 
 
 
Wat een feest! 
Het is echt genieten. Trainingen die lopen, wedstrijden die draaien. Nu nog publiek tijdens wedstrijden in de 
zwemzaal en dan is het feest compleet. We durven langzaam weer verder vooruit te kijken naar de gave 
evenementen die normaal in het zwemseizoen georganiseerd worden. 

 
We willen daarom de Swim-in alvast onder de 
aandacht brengen. De Swim-in Leiden 
commissie zoekt namelijk nieuwe leden en 
helpende handen voor de organisatie van de 
mooiste Leidse open water wedstrijd in de 
grachten! In de commissie is ruimte voor ZVL- 
en Aquamania-leden die zich bezig willen 
houden met sponsoring, de wedstrijd en met 
deelnemerscontact. De 10e editie van de Swim-
in Leiden gaat plaatsvinden op zondag 19 juni 
2022. Meer informatie vind je op de website 
https://www.swiminleiden.nl/ . Je kan je hier 
ook aanmelden voor de commissie. 

 
Veilig sportklimaat 
Afgelopen woensdag kregen de minioren en hun ouders uitleg over het nieuwe seizoen. De groep junioren 
die in de avond traint sloot ook aan toen de vertrouwenspersoon van onze vereniging vertelde over haar rol 
en de manier waarop we als vereniging een veilig sportklimaat creëren. ZVL-1886 vindt het belangrijk dat 
haar leden met plezier kunnen sporten en zich in de sport verder kunnen ontwikkelen. Een veilig 
sportklimaat hoort daarbij. Meer informatie kunt u lezen op de website  https://www.zvl-1886.nl/veilig-
sportklimaat-2/  
  
Herhaling oproep klokkerscursus 
Inmiddels hebben heel wat ouders zich aangemeld. We zijn er alleen nog niet. Onze official coördinator 
Francisca vertelt jullie graag over wat het in houdt om official te zijn. We hebben gemerkt dat meer 
verenigingen zitten te springen om nieuwe klokkers. De cursus was enorm snel vol. Laat het 
officialswedstrijdzwemmen@zvl-1886.nl weten als je je in wil schrijven. Een nieuwe voorwaarde dit jaar is 
namelijk dat je bij inschrijven een VOG (verklaring omtrent gedrag) moet aanleveren. Deze kunnen we als 
vereniging gratis voor je klaarzetten. Je krijgt dan een link waarmee je de aanvraag kunt doen.  
 
Startgelden 
Omdat ZVL-1886 het belangrijk vindt een sportvereniging te zijn waar iedereen kan sporten denken we goed 

na over de hoogte van de contributie. We willen deze niet te hoog maken, en tegelijkertijd wel het nodige 

kunnen blijven bieden aan zwemmers op elk niveau. De startgelden van wedstrijden zijn een grote 

uitgavepost. Wedstrijden worden elk jaar duurder en de ene zwemmer wil meer wedstrijden zwemmen dan 

de andere. We zijn daarom aan het inventariseren voor welke (extra) wedstrijden we startgeld gaan vragen 

en welk bedrag hierbij past. Een aantal wedstrijden zullen natuurlijk altijd onderdeel blijven van het 
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programma en zonder startgeld beschikbaar blijven. Dit is al eerder ingevoerd voor onze master zwemmers. 

In een volgende nieuwsbrief zullen we hier verder op terugkomen.   
 

Met elkaar maken we de vereniging “In het zonnetje” 

In een vereniging draagt iedereen zijn steentje bij. Zonder vrijwilligers kunnen we niet bestaan. Toch zijn er 

altijd van die mensen die echt het verschil maken. Dat kan op verschillende manieren. Soms doordat iemand 

veel doet en een belangrijke rol heeft.  Soms zit het ook in het moment waarop iemand een bijdrage levert. 

Omdat we enorm trots zijn op alle leden die hun steentje bijdragen introduceren we vanaf deze nieuwsbrief 

de “in het zonnetje” rubriek.  

Iedereen kan een nominatie doen. Het maakt niet uit wat voor rol iemand heeft: een trainer, een vrijwilliger, 

of een andere moeder of vader die jou heel erg heeft geholpen. Het kan ook een andere zwemmer die voor 

jou een belangrijke rol speelt. Nominaties mogen gemaild worden aan vrjiwilligerswedstrijdzwemmen@zvl-

1886.nl. Elke maand trekken we ongezien 1 van de nominaties uit een hoge hoed. We hopen natuurlijk op 

veel nominaties.  

 

Deze maand in het zonnetje 

Deze maand zetten we Mariët Ouwehand in het zonnetje. Zonder Mariët 

zouden er veel dingen niet voor elkaar komen. Alweer een hele tijd is zij de 

wedstrijdsecretaris van onze discipline. Het gezicht achter het 

zwemmen@zvl-1886.nl emailadres en een gedreven official bij wedstrijden. 

Zij zorgt als stille kracht voor uitnodigingen, inschrijvingen, afmeldingen, 

maakt afspraken over wedstrijden en ga zo maar door. Mariët enorm 

bedankt voor alles wat je voor de vereniging doet. We zijn heel blij met je! 

 

Planning komende wedstrijden 

Op de website vinden jullie de wedstrijdplanning. Er komen nogal wat wedstrijden aan. Hieronder 

een klein overzichtje voor de komende maand. Als je verder vooruit wil kijken kan dat via deze link: 

https://www.zvl-1886.nl/wedstrijden-2021-2022/ 

 

24 Oktober Junioren-Jeugd-Senioren in Hoofddorp (inschrijving sluit 13 oktober) 

31 Oktober Niveauwedsstrijd in Leiden (inschrijving sluit 19 oktober) 

7 november Minioren clubmeet deel 3 in Leiden (uitnodiging komt nog) 

7 november Blue Marlins Qualification meet in Den Haag Jeugd-senioren (uitnodiging komt nog) 

13 november Limietwedstrijd de Geul in Papendrecht (masters zijn uitgenodigd) 

14 november Junioren-Jeugd-Senioren in Alphen aan den Rijn (uitnodiging komt nog) 

 

Wedstrijdverslag 

Jullie hebben het vast wel gemerkt…..het wedstrijdseizoen is echt begonnen! De wedstrijden vliegen om 

onze oren. In het weekend van 10 oktober deden we als discipline zelfs mee aan 3 verschillende wedstrijden. 

Deze maand vroegen we aan een Master een inkijkje te geven in hun wedstrijd. Cynthia van Veen schreef 

voor ons dit leuke verslag met foto. Bedankt Cynthia! 
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Zondag 10 oktober was er weer een masters wedstrijd. Voor mij mijn 2e wedstrijd sinds mijn stop en bij 

mijn nieuwe ploeg. Gelukkig niet de enige met zenuwen, want voor de meeste zwemmers is het al een tijd 

geleden door corona   De sfeer is zo anders bij masters wedstrijden (relaxter/ gezelliger). Ik houd 

ervan! Met een leuk, maar klein ploegje namen we deel. Maar waar was de rest?!   Aan het zwembad 

in Papendrecht heb ik goede herinneringen, want mijn allereerste ONMK heb ik er ook gezwommen als 19- 

jarige en nu mocht ik opnieuw aan de start verschijnen.   Het was een mega snelle wedstrijd, maar wel 

in een fijn bad met goede startblokken én elektronische tijdwaarneming. Dat heeft toch altijd iets 

speciaals! Tijdens de wedstrijd hebben we veel gekletst, filmpjes gemaakt, elkaar aangemoedigd... Ik voel 

me al helemaal thuis bij de club!  

 

Wel merk ik dat ik nog niet zoveel focus heb bij de 

wedstrijden als vroeger en onderweg met van alles 

bezig ben: 'Hoe doen de anderen het? Kan ik de rest 

bijhouden? Wat is mijn tussentijd? (ja, nu kon ik spieken 

op het scherm) Wanneer ga ik versnellen?' Tja, daar 

valt zeker nog winst te behalen!   Op naar de 

komende wedstrijden met hopelijk een grotere groep 

masters!   

 

 

 

 

 


