
Vanaf 12 september start de zwem-4-
daagse, dit betekent dat wij in deze 
week aangepast zwemmen in de 
middag/avond. Op woensdag  13 
september zullen wij dan tot 17.45 
uur trainen en donderdag 14 
september komt hierdoor te 
vervallen. Uiteraard mogen jullie 
deze week ook ’s ochtends komen 
trainen. Als je dit wilt, geef het ons 
dan door. 

Start van het seizoen op 24 augustus 2017 

Nieuwe trainers 

Op maandagavond en op 
woensdagmiddag hebben wij 
versterking van een nieuwe 
trainer. Haar naam is Jacqueline 
Visser. Zij heeft training gegeven 
bij zwemvereniging De Lansingh 
en is ook vaak aan het bad te 
zien bij wedstrijden als 
Kamprechter. Wij zijn erg blij 
met haar komst. 
 
Daarnaast verwelkomen wij nog 
een trainer, namelijk Pascal 
Boerboom. Pascal zal zich 
ondermeer bezig  
gaan houden met meten en 
testen. Wij zijn nog bezig om te 
kijken op welke dagen Pascal 
training gaat geven. 

Informatiebulletin  

Junioren, Jeugd en Senioren 

Augustus/

September 2017 

 

 

Wedstrijdkalender: 

 16 September: 

Minioren-Junioren Circuit 

Limietwedstrijd Orca 

 24 September: 

NK Estafette in Eindhoven 

 30 September: 

Zwemcompetitie deel 1 

 7 oktober: 

Sprintwedstrijd Steenwijk 

Limietwedstrijd Orca 

 

 

Trainingen 

De eerste trainingen zullen wij 
gezamenlijk starten. Kortom, wie 
van vakantie terug is kan lekker 
komen trainen. 
 

 
 
Vanaf 4 september trainen we weer 
op de normale tijden, zoals je 
gewend was. Voor de zwemmers op 
de middag/avond geldt wel een 
wijziging en dat is dat er op 
donderdag  in iedergeval langer 
wordt getraind, in iedergeval tot 
19.00 uur. Wij zijn nog aan het 
kijken of we tot 19.45 uur kunnen 
gaan trainen, maar dat horen jullie 
uiteraard op tijd.  
 

Data en tijdstip: 

Donderdag 24 augustus  
18.00 – 19.45 uur 
Maandag 28 augustus  
18.00 – 19.45 uur 
Dinsdag 29 augustus  
18.00 – 19.45 uur 
Donderdag 31 augustus  
18.00 – 19.45 uur 

Zwem-4-daagse 

Beste zwemmers en ouders,  

De meesten van jullie zijn 
misschien nog met vakantie, 
maar over een aantal weken 
beginnen wij toch ook alweer 
met trainen. Vanaf half 
september beginnen ook de 
eerste wedstrijden. De 
wedstrijdkalender hebben wij 
inmiddels klaar. Deze vinden 
jullie als bijlage in deze mail. 
Binnenkort staat deze ook op 
de website. 

Startweekend 

In het weekend van  
9 en 10 september zal het 
startweekend zijn. Als er 
informatie hierover is, dan 
horen jullie dit uiteraard zo snel 
mogelijk. 

Wedstrijden 

Zoals gezegd staan de eerste 
wedstrijden ook alweer voor de deur. 
Op zaterdag 16 september zijn dit er 
gelijk al twee; minioren-junioren 
circuit en Limietwedstrijd bij Orca in 
Leeuwarden. 
 
Voor de minioren-junioren wedstrijd 
geldt dat wij een indeling hebben 
gemaakt, de junioren die hier heen 
mogen, worden hiervoor 
ingeschreven. Bijgevoegd een 
overzicht van de indeling en de 
afstanden. 
 
De overige zwemmers mogen naar de 
limietwedstrijd van Orca.  Bijgevoegd 
het programma. Wij willen graag van 
jullie weten welke afstanden jullie 
willen zwemmen, zodat wij jullie 
kunnen inschrijven. Mochten jullie 
vragen hierover hebben, laat dit ons 
dan weten . 
 
Wij hopen binnenkort de indeling 
voor de NK estafette in Eindhoven 
bekend te maken evenals de 
indelingen van de competitie. Daar 
zijn wij bijna klaar mee. 

Doelenkaarten 

Een groot aantal heeft op 30 juni jl de 
doelenkaarten ingevuld en ingeleverd, 
maar een aantal van jullie ook nog 
niet. Willen jullie deze in de week van 
4 september meenemen? 
 
In deze week zullen wij ook 
gesprekken met jullie voeren over het 
komend seizoen en wie er eventueel in 
de Combi-groep gaat zwemmen. Voor 
de jongste junioren geldt dat wij pas 
vanaf de herfstvakantie gaan kijken of 
jullie eventueel ook in de ochtend 
willen zwemmen. 
 
Voor nu nog een fijne vakantie en tot 
donderdag 24 augustus. 


