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Nieuwsbrief zwemmen December 2021 
Beste leden,  
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021 en wat was het een bewogen jaar. Nu in deze december 
lockdown lijkt het wel alsof er niks veranderd is. Maar niets is minder waar! We zijn enorm dankbaar voor 
alle leuke momenten die we met elkaar mogelijk hebben gemaakt. We hebben enorm respect voor alle 
officials die onder steeds veranderende omstandigheden hun functie uit wilden voeren. Zijn onder de indruk 
van de creativiteit en het aanpassingsvermogen van onze trainers en hebben vooral enorm genoten van alle 
sportieve energie die er was! We kijken uit naar 2022, maar we willen jullie juist in deze tijd waarin wat 
minder kan ook nog even meenemen in de mooie momenten van dit jaar. En natuurlijk is dit niet alles! Denk 
bijvoorbeeld eens aan de eerste paal van het nieuwe zwembad die eindelijk geslagen werd. En het feit dat 
zelfs in corona-tijd een flinke ploeg recreanten-zwemmers doorgestroomd is naar onze minioren. 
We duimen enorm hard dat deze lockdown kort zal duren en kunnen niet wachten om weer met jullie in het 
bad te zijn! We wensen jullie allemaal mooie dagen en een gezond 2022! 
 
Hartelijke groet, 
Zwemcommissie ZVL-1886 
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Bloemetje van de maand 

In Januari zullen we natuurlijk ook weer een bloemetje van de maand weg gaan geven. Er zijn weer leuke 

nominaties binnen gekomen. Wat extra leuk is! We hebben een sponsor gevonden die de komende 

maanden het bloemetje beschikbaar wil stellen. In januari stellen zij zich voor! Heeft u een nominatie? Laat 

het ons dan weten via vrijwilligerswedstrijdzwemmen@zvl-1886.nl 

 

En heeft u ook een bedrijf en wil u iets te betekenen voor de zwemdiscipline. We vinden het altijd leuk om 

daar eens over in gesprek te gaan! Dat kan echt van alles zijn. Van het sponsoren van een aantal flessen 

limonade tot misschien het aanbieden van een leuke activiteit voor de zwemmers en zo meer.  

 

Spieren voor Spieren 

Als vereniging zijn we trots om onze naam verbonden te hebben aan 

Spieren voor spieren. Wilt u meer weten over dit mooie doel. Kijk dan 

eens op https://www.spierenvoorspieren.nl/  

 

We hebben op dit moment een flink aantal lichtblauwe en donkerblauwe 

speedo badmutsen in de aanbieding met het logo van spieren voor 

spieren. Elke zwemmer weet, dat dit fijne badmutsen zijn ☺ 

Voor het kleine bedrag van 2,50 euro (meer geven voor het goede doel 

mag altijd) kunnen jullie een badmuts kopen. Fijn om mee te zwemmen, 

en mooi voor het goede doel.  

 

Als je een badmuts wil hebben, mail dan met het gewenste aantal en je 06-nummer naar 

vrijwilligerswedstrijdzwemmen@zvl-1886.nl De betaling vindt plaats met een tikkie. Wees er snel bij! Op=Op 

 

Lockdown en contributie 

In de laatste nieuwsbrief van het bestuur staat belangrijke informatie over de betalingen van contributie. 

Zowel algemeen als gekoppeld aan deze nieuwe lockdown. Goed om even te lezen. Jullie vinden hem via 

deze Link: 

https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2021/12/ZVL-1886-NieuwsBrief-nr-18.pdf 

 

Wedstrijdverslag door Silke 

Van 3 tot 5 december was het dan eindelijk zo ver: de Open Nederlandse Kampioenschappen voor jeugd 1 
en ouder werden gezwommen in Den Haag. Door Corona was het al twee jaar geleden, dus het was leuk dat 
het kon doorgaan. Mar, Guus en ik vertegenwoordigden ZVL onder leiding van coach Robin. Voor Mar was 
deze wedstrijd extra bijzonder, omdat het haar eerste Nederlandse Kampioenschappen waren. Daar komen 
natuurlijk de nodige zenuwen bij kijken! Mar mocht starten op de 50 en 100 meter vrije slag. Ze zwom twee 
mooie races en genoot er zichtbaar van. Ook voor Guus was het toernooi spannend, omdat hij op de 200 
meter vlinderslag op medaillekansen stond.  
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Guus zwom zijn tweede tijd ooit en dit leverde hem een bronzen medaille op. Ook op zijn andere afstand, de 
400 meter wisselslag, eindigde Guus niet ver van het podium. Ik mocht vier afstanden zwemmen en mijn 
doel was plaatsing voor de finales die in de middagsessie werden gezwommen. Op de 200 meter wisselslag 
plaatste ik me als tweede voor de B-finale en op de 100 meter vlinderslag als achtste voor de A-finale. Op 
beide afstanden zwom ik in de finales harder dan tijdens de voorrondes, dus ik was zeer tevreden. Al met al 
een geslaagd toernooi voor ZVL! 
 
Een week later was het de beurt aan Gijs en Rein op de Nederlandse Junioren Kampioenschappen in 
Eindhoven. De jongens hadden onlangs al meegedaan aan de Nederlandse Estafette Kampioenschappen met 
Wout, Lintar en Jantje, maar voor beiden was dit NJK hun eerste individuele Nederlandse Kampioenschap. 
Ook dit weekend was Robin mee als trainer en ik als chauffeur/cameravrouw. De leeftijdscategorie van Gijs 
en Rein, de junioren 1 en 2, moest negen verschillende afstanden zwemmen verspreid over drie dagen. Een 
zwaar programma dus! Beiden jongens stegen boven zichzelf uit en haast op elke afstand sneuvelden hun 
pr’s. Zo zwom Gijs 10 seconden onder zijn inschrijftijd op de 200 meter rugslag en verbeterde Rein zijn pr 
met meer dan dertig seconden op de 400 meter vrije slag. Op basis van de prestaties van alle negen 
afstanden samen werd de winnaar van het junioren 1 en 2 klassement bepaald. Gedurende het toernooi 
waren de jongens zeer aan elkaar gewaagd en uiteindelijk eindigde Rein op de dertiende plaats en Gijs op de 
zeventiende plaats. Moe, maar voldaan kunnen ze terugkijken op het NJK! 
 
Dat moet gevierd worden! 
25 jaar official zijn! En dan ook nog eens familie van elkaar zijn. Richard van 
der Linden en Thea van der Linden deden het dit jaar gewoon! Enorm 
bedankt voor al jullie enthousiaste uren aan de badrand! 
 
G-zwemmen 
Er is een onderdeel van onze discipline waar niet iedereen vanaf weet. Daar 
moest natuurlijk verandering in komen! Ingrid Vaneker ging namens de 
zwemcommissie langs en typte dit leuke verslag. We hopen dat ook deze 
zwemmers na de lock-down weer snel aan het zwemmen gaan.  
 
Ik had Paul Chaudron een hele tijd beloofd om eens lang te komen in het 5-
Meibad. Elke maandag is daar zwemmen voor mensen met een verstandelijke handicap (bij ons onder de 
noemer G-zwemmen).Al bij binnenkomst van de zwemmers, hoor je hun enthousiasme. Ze hebben er zin in.  
Soms duurt het wel even voordat ze in het water springen, maar langzaam maar zeker gaan ze aan de slag.  
Aan de kant staan gemotiveerde vrijwilligers die een oog in het zeil houden, er kan tenslotte altijd wat 
gebeuren. Na een half uur zwemmen op ieders niveau en manier, gaat een kleine groep het water in om 
waterpolo te spelen. 2 Flinke mannen gooien toch een aardige bal en maken er hun eigen partij van!  
De lol die ze hebben, is het belangrijkste! 
 
Een ander groepje gaat “aquajoggen” met een zwembuis in het ondiepe gedeelte van het bad met opzwepende 
muziek erbij. Ook hier, hoe je het doet, doe je het. De buizen gaan op en neer, van links naar rechts en 
zwaaiend boven het hoofd. Soms gebruiken ze ook “gewichten” als variatie op het bewegen.  
Men kan nog vrijwilligers gebruiken, dus ga eens kijken op maandag tussen 19:00 en 20:30 uur.  
Je zult je niet vervelen! 
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Nog even nagenieten, door Lidwine Tax, limietwedstrijden 
Op zaterdag 13 november was er een limietwedstrijd in 
Papendrecht. Aan deze wedstrijd deden vijf leden van ZVL-1886 
mee; een junior, senior en drie masters. Het was erg leuk om 
een gevoel van saamhorigheid te voelen als vereniging. 
Hopelijk komen er nog veel wedstrijden waar we als vereniging 
(van junioren tot senioren en masters) samenkomen en elkaar 
kunnen aanmoedigen. We kunnen elkaar aanmoedigen en veel 
leren van elkaar!  
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