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In deze nieuwbrief: 
Paaskamp 
Vrijwilligers 
B4-kamp 
Sponsor in het zonnetje 
In het zonnetje  
save the date 
 
Aankomende wedstrijden: 
5-8 mei: 
ONMK 
Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion, Eindhoven 
 
7 mei: 
3e Nationale Minioren 
Jaargang Limiet 
De Steur, Kampen 
 
15 mei: 
Inhaalmoment minioren 
circuit deel 1 
De Veur, Zoetermeer 
 
14-15 mei: 
Provinciale 
kampioenschappen lb 
Het Hofbad, Den Haag 
 
21-22 mei: 
Speedo Jaargangfinales 
de Zijl, Leiden 
 
21-22 mei: 
Provinciale 
kampioenschappen lb 
Sportboulevard, Dordrecht 
 
28 mei: 
baas in eigen bad  
 
29 mei: 
B4 kamp Sassenheim 
 
12 juni: 
Swim-in Leiden 
https://www.swiminleide
n.nl/ 
 
19 juni: 
B4 kamp Leiden 

Paaskamp!!! 
De topper deze maand was 
natuurlijk het Paaskamp, dat 
plaatsvond op de prachtige 
locatie in Baarn. En wat was het 
weer geweldig!  
We zagen bij het ophalen veel 
vermoeide maar heel tevreden 
gezichten. Iedereen die heeft 
geholpen dit kamp tot een succes 
te maken: bedankt! En hopelijk 
tot volgend jaar. De foto’s staan op de site en vind je hier.  
 
 
Vrijwilligers 
Een heel belangrijke groep binnen onze vereniging zijn de vrijwilligers. 
Vaak zijn dat ouders, soms ook de zwemmers zelf, of oud-zwemmers. Wie 
het ook zijn, zonder hen kunnen we absoluut niet! 
Met name rondom de wedstrijden hebben we veel vrijwilligers nodig. 
Officials die de wedstrijd leiden en zorgen dat er betrouwbare tijden 
worden geklokt. Ploegleiders die de zwemmers en trainers ondersteunen. 
Anderen die voor de hapjes en drankjes zorgen. En daaromheen gebeurt 
er nog best veel. Het is erg leuk om tijdens een wedstrijd mee te helpen 
en het is ook noodzakelijk, omdat we elke wedstrijd als zwemclub 
verantwoordelijk zijn voor het leveren van een heel aantal mensen. 
Zonder onze vrijwilligers mogen we als club niet meedoen. 
 
Als zwemcommissie gaan we daarom hard aan de slag om jullie allemaal 
te betrekken bij wat we als zwemvereniging organiseren. Vrijwilliger zijn, 
is niet helemaal vrijblijvend. We staan er samen voor en willen het samen 
mogelijk maken om te blijven (wedstrijd-) zwemmen. Volgend seizoen 
zullen we jullie meer laten zien wat je als vrijwilliger kunt doen en wat er 
als vrijwilliger van je verwacht wordt. Mocht je nog vragen hebben dan 
kan je die mailen aan vrijwilligerswedstrijdzwemmen@zvl-1886.nl. 
 
 
B4 kamp wedstrijden 
Voor de zomer staan er nog twee B4 kamp wedstrijden op het 
programma. Dit zijn wedstrijden die we samen met 3 andere 
verenigingen organiseren voor die zwemmers die niet mee mogen doen 
aan provinciale kampioenschappen en landelijke kampioenschappen. 
Afgelopen seizoen hebben we deze helaas niet kunnen organiseren maar 
nu alle corona maatregelen verdwenen zijn kan het weer. De snellere 
zwemmers hebben in deze periode nog wedstrijden maar voor de B4-
kamp groep is het wedstrijdseizoen afgerond. Om die reden hebben we 
als verenigingen besloten om toch nog 2 wedstrijden te organiseren. 

https://www.swiminleiden.nl/
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“In het zonnetje” is 
mogelijk gemaakt door 
 
Rozemarijnleiden.nl 

 
 
Weet jij ook iemand die 
in aanmerking komt 
voor het bloemetje van 
de maand? Geef dat dan 
door via 
vrijwilligerswedstrijdszw
emmen@zvl-1886.nl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor in het zonnetje 

Inmiddels is het 

bloemetje van de 

maand een begrip 

geworden in onze 

nieuwsbrief. Deze 

maand kregen we 

zelfs 3 nominaties 

binnen. We zijn daar 

enorm blij mee. Elke 

maand trekken we 1 

nominatie uit de inzendingen. De andere inzendingen doen natuurlijk 

volgende maand weer mee. 

 

Deze maand is de rubriek extra leuk! We kunnen namelijk bekend maken 

dat in 2022 de bloemen beschikbaar gesteld zullen worden door 

rozemarijnleiden.nl. RozemarijnLeiden is een online bloemist. Een van 

onze leden is eigenaar van deze online bloemenwinkel en het bedrijf is 

gewoon gevestigd in Leiden. We bestellen allemaal wel eens bloemen via 

internet. Vaak via een partij die we online tegen komen. Het leuke van 

bestellen bij Rozemarijn is dat je bestelt bij een lokale ondernemer die 

ook nog eens een lid is van onze vereniging. Kijk gerust eens op de 

website. Welkom bij RozemarijnLeiden 

 

We vinden het enorm leuk dat juist deze rubriek in de nieuwsbrief 

mogelijk gemaakt wordt door een van onze leden. Zo maken we echt met 

elkaar de vereniging. Jullie vinden dit jaar het logo van Rozemarijn terug 

in onze nieuwsbrief om Rozemarijn te bedanken voor dit mooie gebaar!   

 

In het zonnetje 

Deze maand mocht Bregje van Schöll-

Hoogduin de bloemen in ontvangst 

nemen. Ze is genomineerd “als eerst 

voor al jaren prachtige foto's van onze 

zwemmers, het verzorgen van de 

foto's op de website, Insta, Facebook 

enz. Dit laat zo goed het plezier van 

de zwemmers zien. 

En verder natuurlijk haar inzet voor de 
clubkleding, wat een enorme klus.” 
Daar zijn wij het als zwemcommissie 
van harte mee eens, bedankt Bregje!  

mailto:vrijwilligerswedstrijdszwemmen@zvl-1886.nl
mailto:vrijwilligerswedstrijdszwemmen@zvl-1886.nl
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Zaterdag28 Mei: Baas in Eigen Bad 

Waar: zwembad de Vliet 

Vanaf: 18.00 uur 

Meer informatie volgt later 

 

Zondag 12 Juni: Swim-In Leiden 

Waar: Het Huigpark 

Vanaf: 11.00 

Informatie: https://www.swiminleiden.nl/ 

 

 
 

 

 

https://www.swiminleiden.nl/

