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Agenda
Let op: De zwemlessen en trainingen gaan gewoon door in de meivakantie.

Met Hemelvaart en Pinksteren gaan de zwemlessen en trainingen niet door.

mei 2022

zondag 15 mei 2022 Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Master Zwemkampioenschappen WVNL (Helmond)
Deelname mogelijk voor zwemmers van 20 jaar en ouder (leeftijd op 31/12/2021)

donderdag 19 mei 2022 Synchroonzwemmen

Regionaal diplomazwemmen in Eindhoven (diploma H t/m E)

zondag 22 mei 2022 Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen WVNL (Drieburcht)
Voor alle zwemmers van 7 t/m 13 jaar (leeftijd op 31/12/2021)

Vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 en dinsdag  31 mei 2022

Geen zwemactiviteiten in verband met Hemelvaart

zondag 29 mei 2022 Wedstrijdzwemmen

WVNL Lange baan wedstrijden deel 2 (Den Haag)

juni 2022

Vrijdag 03, zaterdag 04, zondag 05 en dinsdag  07  juni 2022

Geen zwemactiviteiten in verband met Pinksteren

zaterdag 04 juni tot en met maandag 6 juni 2022 Evenementen

Pinksterkamp 2022 - Het scherm uit, we beginnen op zaterdag om 11 uur, op 
maandag sluiten we af om 14 uur.

zondag 12 juni 2022 Synchroonzwemmen

Centraal diploma zwemmen in Tilburg (diploma D tm A)

zondag 12 juni 2022 Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL deel 2 (Almere)
Voor zwemmers van 14 jaar en ouder (leeftijd op 31/12/2021), die een limiet of 
vervangende tijd hebben gezwommen

zondag 26 juni 2022 Wedstrijdzwemmen

WVNL Landelijke Zwemcompetitie finalewedstrijd (Eindhoven)
Zwemmers worden ingedeeld door de trainers.
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Activiteiten
Aangezien we een zwemvereniging zijn voor en door onze leden doen we ook allerlei leuke 
dingen buiten het zwemmen om. Hieronder vind je een paar van onze gezellige activiteiten.
Paaseieren zoeken

Tweede Paasdag hebben 22 kinderen en hun (groot)ouders weer leuke 
avonturen beleefd... Samen met de lieve Paashaas.
Tweede Paasdag was het bij Bosvreugd eindelijk weer eens lekker druk. 
De kinderen hebben druk gekliederd, gekleurd en gesnoept met cake en 
eierkoek. Daarna is iedereen goed gaan zoeken naar de vele eieren die de 
Paashaas kwijt was geraakt.
Aan het einde zijn er nog een paar fanatieke potjes inktvis/eierdief 
tikkertje gespeeld.
Iedereen heeft een leuke ochtend gehad en daarna gingen ze, overladen 
met chocolade, weer tevreden naar huis.

Het was geweldig iedereen weer eens lekker bezig te zien. Nu op naar Pinksterkamp!

Pinksterkamp
Afgelopen weekend waren Cay Camera en Daan Draaiboek op het bad om
iedereen uit te leggen dat we op kamp gaan met kinderen en vrijwilligers
van de Tilburgse Watervrienden. Ook kreeg iedereen een lekker zakje
popcorn voor in de bioscoop. 

Wist je dat:
- We 3 dagen op kamp gaan
- Dat altijd super leuk is
- Je iedereen op kamp leert kennen
- We 2 nachtjes blijven slapen
- We dat in tenten van de vereniging doen
- Alleen kinderen van de Tilburgse Watervrienden mee mogen
- Er ook alleen leiding van de Tilburgse Watervrienden mee mag
- Je die allemaal al kent van het bad
- En dat ze allemaal een recente VOG hebben
- Er kinderen blijven zwemmen, alleen vanwege het kamp
- Er altijd minstens 2 mensen paraat zijn (ook 's nachts)
- We 6 EHBO'ers bij ons hebben
- En 3 BHV'ers
- Er geen alcohol gedronken mag worden op kamp
- Je op zaterdag door je ouders gebracht wordt
- Je op maandag (waarschijnlijk) ook weer opgehaald wordt
- Het voor papa en mama een rustig weekendje is
- Het maar € 22,50 kost voor 3 dagen eten, drinken, spelen en 2 overnachtingen
- Je een unieke sleutelhanger krijg als je meedoet
- Je nog veel meer informatie kunt vinden op www.tilburgsewatervrienden.nl/pinksterkamp
- Je nog in kunt schrijven tot en met 22 mei op het bad
- Je meer informatie vindt op: tilburgsewatervrienden.nl/pinksterkamp
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Klik voor een teaser

http://www.tilburgsewatervrienden.nl/pinksterkamp
https://www.youtube.com/watch?v=fG3bsycKuLs
https://youtu.be/QvIvxjz8aUQ
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Diploma’s gehaald? Ga lekker Synchroonzwemmen!

Beste diplomazwemmers!

Heb jij op 8, 9 of 10 april een zwemdiploma gehaald? Super gefeliciteerd, heel goed
gedaan! Hopelijk zwem je met veel plezier verder voor meer zwemdiploma’s. Nadat je je A
en B diploma hebt gehaald, kun je bijvoorbeeld kennismaken met Synchroonzwemmen.
Wist je dat en lijkt je dat leuk?

Als je zwemmen, dansen én muziek leuk vindt, dan kun je dat bij ons synchroonzwemteam
combineren! Synchroonzwemmen is namelijk een soort dans op muziek in het water. Je
leert bepaalde zwemslagen en figuren voor nóg meer zwemdiploma’s (technisch) en je
traint uitvoeringen (dansjes) in het water.

Denk je nu: “hé dat lijkt me inderdaad erg leuk”…. dan hebben wij goed nieuws. Je kunt
dit namelijk gewoon bij de Tilburgse Watervrienden leren !

Wij trainen op vrijdagavond van 19.00-20.30 uur in zwembad De Drieburcht.

Als je het eens wil proberen; meld je dan aan voor een proefles. Een klein berichtje via
tilburgsewatervrienden.nl/proefles is voldoende.

Wil je meer informatie dan kun je per e-mail contact opnemen: 
csf@tilburgsewatervrienden.nl. Voor een kennismakingsles heb je alleen normale 
zwemspullen nodig. Onze groep heeft ongeveer 30 leden en varieert in de leeftijd van 8 tot en
met 40 jaar.

Zien we je een keer op vrijdagavond? Hopelijk tot snel!

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet op je eigen e-mailadres? Ga dan naar 
tilburgsewatervrienden.nl/aanmelden
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