
 
 

   
 

 

Nieuwsbrief zwemmen  

September 2021 
 
Belangrijk! 

 Met elkaar maken we de vereniging. Wij zoeken 
jou! 

 Tijdwaarnemerscursus in November, doe mee! 

 Komen jullie ook naar de pasavonden?  
 
 
 
 

 
Is het alweer bijna herfstvakantie? 
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief zijn we alweer rap op weg naar de herfstvakantie. Na 1,5 jaar 
aangepast trainen en wedstrijden organiseren, begonnen voor de zomer de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen. We hadden nog de nodige vragen. Zouden alle leeftijdsgroepen weer mogen trainen? Zou 
er ruimte zijn voor competitiewedstrijden? Langzaam maar zeker kan er gelukkig steeds meer en wordt zelfs 
op dit moment nog hard gewerkt aan het organiseren van wedstrijden. De wedstrijdkalender staat online en 
wordt nog verder aangevuld. Neem vooral even een kijkje wat er gepland staat en hou je agenda alvast vrij. 
Je vindt de wedstrijdkalender via deze link:  https://www.zvl-1886.nl/wedstrijden-2020-2021/ 
 
Een nieuw seizoen en nieuwe zwemmers 
De start van het seizoen zorgt weer voor de nodige doorstroom binnen de zwemmersgroepen. Een heel 
aantal recreanten start de komende tijd bij de minioren. Ook is er natuurlijk weer doorstroom van minioren 
naar junioren en jeugd en de mastertrainingen zijn weer van start. Verder hebben we door de samenwerking 
met de studenten zwemvereniging Aquamania ook een aantal Aquamaniakken die bij ons ook trainen en 
wedstrijden zwemmen. De website staat vol met informatie die handig is voor (de ouders van) startende 
zwemmers en voor trouwe leden goed is om door te lezen. Via deze link komen jullie op de startpagina:  
https://www.zvl-1886.nl/zwemmen/. Klik ook het “gele boekje” eens open via de link “bijgevoegd 
document”. Dit digitale boekje staat vol met belangrijke informatie over wedstrijden en trainingen.  
 
Met elkaar maken we de vereniging 
Wij hebben zin in dit jaar! Er kunnen weer wedstrijden gezwommen worden, het kamp is in voorbereiding en 
ook voor de Masters zijn eerste wedstrijden gepland. Met een aantal enthousiastelingen denken we na over 
leuke en uitdagende activiteiten en we kunnen niet wachten tot we jullie daarvoor kunnen uitnodigen. 
Maar…..die “we”…..dat is nog een klein clubje. Wij zoeken jullie! Zwem je zelf of zwemt je kind en wil je de 
club nog leuker maken? Of heb je een goed idee voor een activiteit? 
Misschien moet je voor je school of stage wel iets organiseren of vormgeven? Laat het ons weten! We 
zoeken altijd mensen, ook voor kleine klusjes. Heb je vragen of een superidee mail dan gerust naar 
vrijwilligerswedstrijdzwemmen@zvl-1886.nl  
 
 
 
 

https://www.zvl-1886.nl/wedstrijden-2020-2021/
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mailto:vrijwilligerswedstrijdzwemmen@zvl-1886.nl


 
 

   
 

2 

 
 
Meer leren en weten over wedstrijdzwemmen? Word official!  
De beste manier om meer te leren over de zwemsport naast trainen is het volgen van een officialcursus. Er 
komt een mooi en vol programma aan met zwemwedstrijden voor alle leeftijdscategorieën.  
Voor elke wedstrijd zijn vrijwilligers en officials nodig van alle deelnemende verenigingen.  
Officials zijn bijvoorbeeld het jurysecretariaat, de tijdwaarnemers maar ook de scheidsrechter en starter.  
Bij een wedstrijd eigenlijk alle mensen in het wit.  
 
Official zijn heeft vele voordelen. In plaats van speuren naar een plekje op de tribune, is er voor jou een plek 
gereserveerd. Wedstrijden vliegen voorbij. Als ouder leer je meer over de sport van je kind. Als zwemmer 
bouw je een belangrijk netwerk op. En vind je het ook altijd zo warm in het zwembad? Word dan snel 
tijdwaarnemer….Vooral bij de betere zwemmers krijg je regelmatig een verfrissende douche. 
Voor een vereniging is het belangrijk om voldoende officials te leveren voor elke wedstrijd. We hebben op 
dit moment te weinig officials om alle wedstrijden goed te kunnen plannen en moeten soms aangeven dat 
we onvoldoende mensen kunnen leveren. We lopen hierdoor het risico dat we uit het wedstrijdprogramma 
gehaald worden. Dat laten we ons natuurlijk niet gebeuren!  
 
In November worden er weer twee on-line klokkerscursusen georganiseerd. De minimum leeftijd om de 
cursus te volgen is 16 jaar. De cursus wordt op vier avonden gegeven en kan je volgen vanuit het comfort 
van je eigen thuis. Natuurlijk zorgen we dat je kan oefenen tijdens een training en dat je gevraagd wordt 
voor wedstrijden waar ook jij graag wil zijn. Bijvoorbeeld omdat je kind zwemt.  
 
Voor meer informatie neem gerust contact op met mij. Ik ben Francisca, moeder van Mar en Rein Stoel en 
enthousiast official. Ik vertel jullie graag meer en hoop dat veel nieuwe leden de cursus gaan volgen. 
officialscoordinator@zvl-1886.nl 
 
Maandag-techniek-ochtend 
Sinds 6 september is het voor de junioren/jeugd/senioren mogelijk om óók op maandagochtend te trainen. 
Robin van Beek (trainer/coördinator jun/jeugd/sen) liep al langer met het idee om een speciale 
techniektraining in te passen in het trainingsschema. Op de maandagochtend werd vroeger gezwommen en 
deze ochtend stond nog steeds voor de wedstrijdzwemmers gereserveerd. De training is bedoeld als extra 
training voor alle zwemmers van junioren 1 en ouder. Wil je meezwemmen met deze extra training, laat dit 
dan weten aan Robin van Beek. In eerste instantie wordt de training ingepland tot het einde van 2021. 
Daarna wordt besloten of we ermee verder gaan gedurende de rest van het seizoen. 
 
De training is in het Vijf Meibad op de maandagochtenden van 5:45-7:00. 
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Pasavonden 
Jullie hebben het in de appgroepen vast al voorbij zien komen. Er komen weer pasavonden aan: 

Dinsdag 28 september 17.15-19.30 in Zwembad de Zijl 
Woensdag 29 september 17.15-19.30 in het Vijf Meibad 

Je bent deze avonden welkom om verenigingskleding te passen en eventueel te bestellen. Naast badkleding 
neemt de leverancier ook shirts, shorts, truien en vesten mee. Ook kan je handdoeken, caps, badmutsen en 
tassen bestellen.  
 
Naast nieuwe bestellingen start ook de toegezegde omruilmogelijkheid voor de shorts. De leverancier heeft 
een lijst mee met de oude bestellingen. Let op, pas wel eerst! De nieuwe shorts vallen echt anders dan de 
oude.  
 
Contributie 
Er verandert nog wel eens iets in de trainingen. Deze veranderingen moeten allemaal verwerkt worden en 
soms gaat daarbij wel eens iets mis. Ook is er een nieuw tarief geïntroduceerd voor masters-zwemmers. 
Om een financieel gezonde club te blijven zijn we afhankelijk van de contributie. Klopt er dus iets niet? Laat 
het ons zo snel mogelijk weten! 
 
Fotowedstrijd(je) 
Tijdens de afsluitactiviteit van de jeugd ontstond een 
spontaan idee. Een ZVL-1886 fotowedstrijd….Wie maakt op 
vakantie de leukste foto waarop ZVL-1886 zichtbaar is. In 
zoveel mogelijk appgroepen vroegen we jullie gave foto’s te 
sturen. We hadden er heel wat, maar de foto bovenaan deze 
nieuwbrief won met glans…..voornamelijk omdat dit een van 
de weinige foto’s was waar het logo goed zichtbaar was. 
De winnaar kreeg een bon van Danice om met een lekker 
ijsje het zomergevoel nog even vast te houden…Hieronder 
ook nog een aantal van de inzendingen. Robin geniet van je 
prijs, wel delen he! 
 
 
Tot de volgende weekbrief weer en heel veel plezier bij de 
komende wedstrijden! 
 
 
 
 


