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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen. 
 
Bereikbaarheid zwemcommissie 
Binnen de zwemcommissie heeft ieder lid zijn eigen taak en zijn ook te bereiken op een eigen email adres en 
ook de officialcoördinator heeft een eigen email adres.  
 
Secretaris zwemcommissie: Erica Blokhuis 
secretariaatzwemcommissie@zvl-1886.nl 
Verstuurt alle nieuwsbrieven, algemene berichten en informatie. 
Voor alle algemene vragen over het wedstrijdzwemmen en de vereniging. 
 
Wedstrijdsecretariaat: Mariët Ouwehand 
wedstrijdsecretariaatzwemmen@zvl-1886.nl 
Verstuurt de uitnodigingen, programma’s en uitslagen van wedstrijden. 
Voor alle wedstrijd gerelateerde vragen. 
 
Vrijwilligers: Esther van der Ham  
vrijwilligerswedstrijdzwemmen@zvl-1886.nl 
Coördineert de vrijwilligers voor de vrijwilligerstaken tijdens de wedstrijden en bij overige activiteiten voor 
de wedstrijdzwemmers. 
 
Penningmeester wedstrijdzwemmen: Emiel Volker 
financien-zwemmen@zvl-1886.nl 
Zorgt ervoor dat onze extra wedstrijden op tijd betaald worden. 
 
Voorzitter zwemcommissie: Otto Janssen 
vz-zwemmen@zvl-1866.nl 
 
Officialcoördinator: functie vacant 
officialswedstrijdzwemmen@zvl-1886.nl 
Aanspreekpunt voor officials en regelt de officials voor de zwemwedstrijden. 
 
 
Seizoensafsluiter 
Het is toch nog gelukt om een seizoensafsluiter te organiseren. Het zijn alternatieve clubkampioenschappen 
met een BBQ afsluiter.  Het bijzondere is dat we de ouders gevraagd hebben mee te helpen om de wedstrijd 
te begeleiden met een taak die normaal door officials gedaan worden. Wij hopen dat deze kennismaking 
met zo’n taak ook ouders enthousiast maakt om vervolgens ook een official opleiding te doen. 
 
Officialopleiding 
De opleidingen voor nieuwe officials zal in het volgende seizoen in week 40 starten. Het enige wat vereist 
wordt, is dat van een official wordt verwacht dat hij of zij het Nederlands in voldoende mate beheerst om de 
cursusstof te kunnen lezen en begrijpen en diskwalificaties op een begrijpelijke wijze te noteren.  
Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het steeds moeilijker is om voldoende officials te leveren bij 
wedstrijden. Sommige van onze oudere officials zijn gestopt na een lange carrière maar ook officials waarvan 
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de kinderen gestopt zijn, zijn gestopt. Hierdoor is het beroep wat we hebben gedaan op de huidige groep 
officials erg groot geweest. Daarvoor natuurlijk veel dank. 
Om de last van deze taak beter te verdelen zijn we echt op zoek naar meer officials. Mocht je toch 
belangstelling hebben om official te worden dan willen wij je vragen je op te geven via de volgende link: 
https://www.knzbwest.nl/wedstrijdzwemmen/zwofficials/zwoffopl/cursus-details 
Via een Google form kan er aangemeld worden. Graag ook een mailtje naar de official coördinator sturen 
zodat er een KNZB ID aangevraagd kan worden. 
 
 
Start van het nieuwe seizoen 
De laatste binnentraining voor junioren en ouder zal op zaterdag 9 juli zijn, voor de minioren op woensdag 6 
juli. 
De eerste trainingen zullen worden opgestart in de eerste schoolweek (22 augustus). 
Gedurende de zomervakantie zijn de commissieleden minder bereikbaar. 
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