
Nieuwsbrief juni 2022

Agenda
juni 2022

zondag 26 juni 2022 Wedstrijdzwemmen

WVNL Landelijke Zwemcompetitie finalewedstrijd (Eindhoven). Zwemmers worden ingedeeld door de 
trainers.

donderdag 30 juni 2022 Synchroonzwemmen

Regionaal diplomazwemmen in Eindhoven (diploma H t/m E). Verplaatst van 19 mei.

juli 2022

zondag 03 juli 2022 Wedstrijdzwemmen

Clubkampioenschappen (Drieburcht)
Clubkampioenschappen Wedstrijdzwemmen voor alle zwemmers van de Tilburgse 
Watervrienden met minimaal zwemdiploma B of met een briefje dat je op mag voor je B 
diploma bij het diplomazwemmen in juli.

vrijdag 08 juli 2022 Algemeen

Diplomazwemmen voor diploma C in de Reeshof. Let op: de zwemlessen voor kinderen gaan niet 
door. Het senioren zwemmen en de trainingen van het synchroonzwemmen gaan wel door.
Diploma C: omkleden om 19.05 uur

zaterdag 09 juli 2022 Algemeen

Diplomazwemmen voor diploma A, B en Wereldzwemslagen in de Drieburcht. Let op: de zwemlessen 
voor kinderen gaan niet door. De trainingen van de wedstrijdgroep gaan wel door.

De commissie Synchroonzwemmen en Figuurdrijven geeft vandaag een korte demonstratie.

Diploma A: omkleden om 12.25 uur
Diploma B: omkleden om 13.50 uur
Wereldzwemslagen 1, 2 en 3: omkleden om 15.05 uur

zondag 10 juli 2022

Diplomazwemmen voor diploma Zwemvaardigheid, Snorkelen en Survival in de Reeshof. Let op: de 
zwemlessen voor kinderen gaan niet door. 
Snorkelen 1 en 3: omkleden om 09.05 uur
Survival 2: omkleden om 09.05 uur
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3: omkleden om 10.20 uur

dinsdag 19 juli 2022

Einde van seizoen 2021 - 2022 

september 2022

vrijdag 09 september 2022

Start van seizoen 2022 - 2023
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Clubkampioenschappen Wedstrijdzwemmen Tilburgse 
Watervrienden 3 juli 2022
Op 3 juli 2022 organiseert de Wedstrijdgroep van de Tilburgse
Watervrienden clubkampioenschappen in zwembad de Drieburcht.
Hieraan kunnen ook niet-wedstrijdzwemmers mee doen van de
Tilburgse Watervrienden die in het bezit zijn van minimaal
zwemdiploma B of met een briefje dat je op mag voor je B diploma
bij het diplomazwemmen in juli.
Voor de niet-wedstrijdzwemmers zal eerst een proefstart worden
gehouden waarna een baantje naar keuze gezwommen kan
worden. De wedstrijd bestaat voor de niet-wedstrijdzwemmers uit de volgende programma’s. Deze 
worden tussen de programma’s van de wedstrijdzwemmers ingepland.
· 25 meter rugcrawl
· 25 meter schoolslag
· 25 meter borstcrawl
Wil je meedoen aan deze wedstrijd stuur dan uiterlijk 28 juni een e-mail naar: 
cw@tilburgsewatervrienden.nl
Vermeld in de e-mail je naam, geboortedatum en geslacht.
De zwemmers worden om 13.15 uur verwacht in de hal van het bad. De duur van de wedstrijd is 
afhankelijk van het aantal aanmeldingen. In de week voor de wedstrijd sturen we het programma van 
de wedstrijd aan iedere deelnemer toe. Daarin staat dan ook de verwachte eindtijd vermeld.

Diplomazwemmen Synchroonzwemmen D t/m A
Zondag 12 juni probeerde zo’n 35 diplomazwemmers weer 
een nieuw synchroonzwemdiploma te halen. Wij 
organiseerde dit keer het diploma zwemmen in de 
Drieburcht waarbij ook deelnemers uit Deurne, Eindhoven, 
Enschede en Almere aanwezig waren. De te zwemmen 
volgorde is voor ons niet vreemd: na een kwartiertje 
inzwemmen starten we met diploma D en aansluitend werd

diploma C gezwommen. Na het C-diploma kwamen de officials weer bij elkaar voor de voorbereiding op
diploma B en A. Ondertussen mochten die diplomakandidaten ook een kwartiertje inzwemmen om 
vervolgens écht te kunnen starten met het diploma zwemmen. Eerst B en als laatste A. Zoals altijd  😊
hadden de diplomakandidaten gezonde spanning: zouden ze het diploma wel of niet halen? Voor 
Tilburg zwommen negen kandidaten, acht behaalde het diploma. Gefeliciteerd nog dames, heel goed 
gedaan!

Pinksterkamp
Na 2 jaar niet op kamp te zijn geweest hebben we er gelukkig allemaal samen
dit jaar weer een geweldig kamp van weten te maken. Zowel de leiding als de
kinderen hadden nog veel langer willen blijven. Namens Daan Draaiboek
bedanken wij de 48 kindjes die hem hebben geholpen terug te komen naar de
filmwereld. De leiding zegt: tot volgend jaar!

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