
 
 

   
 

 

Nieuwsbrief zwemmen November 2021 
 
En toen was het alweer November! Een memorabele maand. Op vrijdag 5 november werd symbolisch de 
eerste paal van het nieuwe zwembad aan de Voorschoterweg de grond in geslagen. Na veel jaren van 
voorbereiding en gesprekken komt het er nu toch echt aan! Helaas was er ook minder leuk nieuws. Door de 
vele nieuwe besmettingen met corona moesten op het laatste moment allerlei zaken toch weer anders 
ingericht. De grootste verandering was natuurlijk het scannen van de QR code. En helaas werd afgelopen 
vrijdag ook duidelijk dat het hiermee niet klaar was. Inmiddels moeten wedstrijden helaas weer zonder 
publiek. We hopen natuurlijk heel erg dat het hierbij blijft en we met elkaar kunnen blijven genieten van het 
zwemmen en de wedstrijden.  
 

 
Bert Regensburg stopt als official bij ZVL-1886 
Op donderdag 4 november heeft Bert namens de zwemcommissie een bedankje 
gekregen voor al zijn jaren dienst als official. Hij weet niet meer precies in welk jaar hij 
official is geworden, 1994 of 1995, maar nu vindt hij het tijd om te stoppen. Na 25 
jaar. Waarom hij official is geworden? Na het halen van de zwemdiploma’s van zijn 2 
zoons, heeft Paul Chaudron een praatje met hem gemaakt in de trant van: “Is het 
geen idee om je zoons op wedstrijdzwemmen te doen?  Zo geschiedde. En omdat hij 
toch altijd bij wedstrijden aanwezig was, besloot hij ook maar official te worden. 
Maar wat vond hij daar zo leuk aan? 
Het meest belangrijk is: je bent er voor de zwemmer in jouw baan, niet alleen die 
van je eigen club. Die zwemmer wil een goede tijd neerzetten en als jij goed klokt, 
heeft hij/zij misschien wel een PR. 
 
Een van zijn herinneringen aan een wedstrijd was die in Groningen, waar LZ1886 met de bus naar toe ging. 
De wedstrijd werd gehouden in een zwembad dat gevestigd was in een van der Valk Hotel. Aldaar zwom ook 
de toen 11-jarige Ramoni Kromowidjojo de sterren van de hemel. Ze won alles wat er te winnen viel.  
Het zwembad werd gebruikt door ZV de Pinquin in Zuidbroek en is uiteindelijk in 2016 gesloten.  
Ook heeft hij veel plezier beleefd aan de wedstrijden die Club 58 (nu VTV Centrum Leiden) organiseert voor 
mensen met een beperking. Mooi om te zien, dat ook deze mensen van zwemmen houden, met soms een 
grote lach.  
 
Ondanks dat je als official je werk serieus en nauwkeurig moet doen, ga je toch mee in the flow als jouw club 
veel punten heeft behaald of zwemmers met een medaille naar huis gaan.  
Een oproep aan alle ouders die nog twijfelen, wordt ook official! Het is leerzaam en uitdagend en je helpt je 
club er mee.  
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Masters on tour – een lange afstand-wedstrijd verslag door Mariska Gach 

Op zaterdag 30 oktober reisde en klein groepje 

masters af naar Alphen aan den Rijn. Daar vond een 

wedstrijd van het Lange Afstand Circuit (LAC) plaats, 

waar je afstanden van 400, 800, 1500 en 2000 meter 

vrij kunt zwemmen. Deze dag stond de 800 vrij op 

het programma. Voor alle leeftijden en zwemmers 

die liever wat langer in het water liggen dan een 50 

meter sprint        

De zenuwen zaten er bij mij gelijk goed in, want het 

was al 9 jaar geleden dat ik voor het laatst een lange 

afstand had gezwommen. Zou ik het wel redden? 

Kon ik nog wel goed inschatten hoe hard je gaat? 

Wanneer je moet versnellen? Al op 200 meter sloeg 

de verzuring toe. Daar begon ik me ook af te vragen waarom ik me nou had opgegeven. Tempo houden. 

Netjes 1 op 3 ademhalen, keren, en weer door. Master-zwemmer Cynthia moedigde ons van de kant aan en 

klokte onze tussentijden. Ik zwom de 800 meter in 11 minuut 28 – een tijd waar ik trots op ben! Ik zat 

hiermee toch redelijk dicht bij mijn PR van vroeger        

Jordy zwom de 800 meter zelfs in 11.00,90. Voor hem was het de eerste keer en knap hoe stabiel hij het 

heeft gezwommen. Het was een hele ervaring, zo’n LAC. Het is een rustige wedstrijd zonder veel gefluit 

omdat iedereen best lang in het water ligt. Bij het keerpunt zaten we met meerdere verenigingen bordjes 

voor elkaar te draaien (met het nog te zwemmen aantal banen). Heel gezellig! 

 Zwemmers die van lange(re) afstanden houden, laten we bij een volgende LAC samen met elkaar op pad 

gaan! 
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Bloemetje van de maand…..in het zonnetje! 
Een vast terugkerend onderwerp in de nieuwsbrief is de zoektocht naar officials en vrijwilligers. En sinds 

vorige maand ook het bloemetje van de maand. Samen maken we de club! Deze maand hadden we 1 

nominatie. Dus we vragen jullie allemaal, denk eens even na. Wie heeft voor jou of voor jouw kind echt een 

verschil gemaakt. Dit kan in een moment zitten, een vrijwilliger zijn maar net zo makkelijk ook een andere 

ouder. Laat het ons weten via vrijwilligerswedstrijdzwemmen@zvl-1886.nl Elke maand trekken we ongezien 

uit de nominaties 1 inzending die we in het zonnetje zetten.  

 

Deze maand bedanken we Annette van Noort. Als sinds jaar en dag 

ontwerpt zijn onze wedstrijden en inschrijvingen. Sommigen van 

jullie zijn haar tegengekomen bij de klokkerscursus en ze is ook 

regelmatig in functie als jurysecretariaat of een van de andere 

functies als klokker, starter, kamprechter en scheidsrechter, ze heeft 

ze allemaal. Een echte stille kracht die er al vele jaren voor zorgt dat 

we wedstrijden kunnen zwemmen.  Tijdens de minioren meet op 7 

november ontving zij een bloemetje. Annette bedankt voor alles wat 

je doet! 

 

 

 

 

 

Vooruitblik wedstrijden 
Een nieuwe gewoonte in de nieuwsbrief is om kort de wedstrijden te noemen die eraan komen. Een volledig 
overzicht vinden jullie op de website via de volgende link: https://www.zvl-1886.nl/wedstrijden-2021-2022/  
We vind het ook erg leuk om te melden dat er weer LAC’s aankomen in Leiden. 
 

21/11 NZC A Papendrecht  

21/11 NZC C Leiden 

21/11 ROM Vlaardingen  

28/11 Clubmeet minioren 4, Gouda 

28/11 Qualification meet Junioren, Den Haag 

 

14/12 (dinsdagavond tijdens de training) LAC  5 mei bad  
200 m wisselslag junioren en ouder  
200 vrije slag minioren 2-3-4 
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