
                                                                                                             
  

 

Afdeling Wedstrijdzwemmen HZ&PC 

Aan:   Leden van de afdeling Wedstrijdzwemmen HZ&PC Heerenveen 

Van:   TC Wedstrijdzwemmen 

Datum:   Januari 2016 

Onderwerp:  Nieuwsbrief Wedstrijdzwemmen HZ&PC Heerenveen 

 

Beste HZ&PC’ers, 

Hier de nieuwsbrief  van dit kalenderjaar. 

 We zijn 2016 begonnen met onze clubkampioenschappen. Wat een fantastische wedstrijd! Mooi om 

te zien hoe we als geheel HZ&PC Heerenveen samen met de verschillende afdelingen in ons prachtige 

bad met elkaar kunnen strijden om de medailles. Vooral ook mooi om te zien dat de jongste 

zwemmers ook het lef hebben om mee te doen! Dit beloofd veel voor de toekomst. 

 

 

 Facebook 

Volg jij ons al op Facebook? We willen nog meer via Facebook gaan communiceren. Mis de leuke nieuwtjes dus 

niet! 

 

 

 

 



                                                                                                             
  

 

 

 Prestatiemedailles 

Namens de KNZB mochten wij ook dit jaar weer de prestatiemedailles uitreiken.  Voor de prestatiemedailles 

gelden de volgende criteria: 

Goud       :   verbetering Nederlands senioren record of eerste 10     
wereldranglijst of verbetering IPC Wereld record. 

Zilver       :   eerste 10 all-in (KNZB 25 m. baan ranglijsten) of verbetering IPC Europees record. 

Brons      :   11 t/m 25 all-in of eerste 10 van de ranglijsten per leeftijdscategorie (beiden van de KNZB 25m bad 
ranglijsten) of verbetering IPC Nederlandse record. 

De bronzen prestatiemedailles over het seizoen 2014/2015 zijn gegaan naar: 

Daan Zwertbroek 

Eline van der Wal 

Vincent Visser 

Lisanne Hassing 

Liesette Bruinsma 

Danny Olde Agterhuis 

Gefeliciteerd zwemmers met deze mooie prestatie! 

Eline en Vincent konden niet aanwezig zijn bij de clubkampioenschappen en ontbreken daarom op deze foto. 

 



                                                                                                             
  

 

 

 Bijzonder moment 

Een bijzonder moment van teamgevoel was er ook tijdens deze clubkampioenschappen. Daan Zwertbroek die 

bij het RTC in Drachten gaat trainen werd in het zonnetje gezet door zijn trainingsmaatjes. De dames spraken 

mooie woorden en overhandigde Daan een prachtig fotoboek. Gelukkig blijft Daan lid van HZ&PC Heerenveen,  

blijft hij namens onze club meezwemmen in de competitiewedstrijden en blijft hij training geven aan onze 

jongste zwemmers!  

 

 Project “Meer vrijwilligers in korte tijd” 

Eind 2015 heeft HZ&PC besloten deel te nemen aan het project "Meer Vrijwilligers in Korte Tijd" ondersteund 

en georganiseerd vanuit de gemeente Sudwest-Fryslan. 

De doelstelling hierbij is om voor onze club de handen in en op elkaar te krijgen voor al het werk dat er binnen 

een vereniging moet worden verzet en gedaan. Vanuit de verschillende afdelingen zijn: Laura Fransen (SGHA), 

Alieke Huisman (Synchroonzwemmen), José Jalving (Opleidingen) en Anja van der Veen (Zwemmen) de 

voortrekkers van dit project en nemen zij deel aan de cursusavonden. We hebben er alle vertrouwen in dat zij 

samen met een groep vrijwilligers dit project doen slagen. Zodat we een echte vereniging zijn waarbij de leden 

zich verenigen en de taken goed en evenredig verdelen over de vele leden.  

We zijn Laura, Alieke, Jose en Anja zeer dankbaar dat zij het voortouw hebben willen nemen in dit project! 

 



                                                                                                             
  

 

 

 

 Nationale Minioren Clubmeet 

Reserveer 21 mei alvast in je agenda. HZ&PC organiseert de Nationale Minioren Clubmeet, waar we natuurlijk 

zelf ook aan mogen deelnemen. Hiervoor hebben we jullie hulp hard nodig. Het duurt nog even, maar je mag 

je nu ook alvast aanmelden als vrijwilliger. Tzt komen we met de specifieke taken. 

 

  Poiesz actie!!!! 

In de periode van Maandag 8 februari t/m 3 april doen wij mee aan het muntjes sparen bij de Poiesz.  

Bij elke tien euro krijg je een muntje die in onze koker geplaatst kan worden, ook is het mogelijk om andere 

Poiesz winkels muntjes te sparen en dan via onze zwemmers in de koker bij de Poiesz op de Greiden te 

storten.  Deze opbrengst zal ten goede komen voor de aanschaf van hulpmaterialen die clubbreed ingezet 

kunnen worden. Op zaterdag 20 februari mogen wij actief zijn in de winkel om meer muntjes te scoren. 

Hopelijk gaat het net als de koekactie een groot succes worden. 

Dus: van 8 februari tot 3 april doen we natuurlijk allemaal onze boodschappen bij de Poiesz 

 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


