
Nieuwsbrief oktober 2022

Op zaterdag alles terug naar normaal
De gemeente is klaar met het repareren van het recreatiebad. Alle zwemlessen gaan daarom weer door
op de normale tijden. Kijk even op je gele lidmaatschapskaart hoe laat je zwemles begint. 

Agenda

november 2022

zondag 06 november 2022 Wedstrijdzwemmen

Lange afstandswedstrijd (Helmond). 
400m, 800m en 1500m afstanden voor zwemmers van 12 jaar en ouder.

zondag 06 november 2022 Synchroonzwemmen

Regionaal diploma zwemmen Tilburg (diploma H t/m E)

zondag 06 november 2022 Algemeen

Heb je een witte kaart meegekregen dat je op diploma mag? Zondag 6 november is de laatste dag 
dat de diplomakaart ingeleverd kan worden voor het diploma zwemmen van 9, 10 en 11 december.

zondag 20 november 2022 Wedstrijdzwemmen

WVNL Landelijke Zwemcompetitie deel 1 (Sittard)
Competitie wedstrijd. Ploeg opstelling wordt door trainers gedaan

25, 26 en 27 november 2022 Evenementen

Pieten op het bad.

zondag 27 november 2022 Synchroonzwemmen

Centraal diploma zwemmen Deurne (diploma D /m A)

december 2022

09, 10 en 11 december 2022 Algemeen

Diploma zwemmen. De indeling wordt ongeveer twee weken van tevoren bekend gemaakt. De 
zwemlessen gaan dit weekend niet door. De lessen van de senioren en de trainingen van 
het wedstrijdzwemmen en het synchroonzwemmen gaan wel gewoon door.

zondag 11 december 2022 Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen WVNL (Den Haag)
Voor zwemmers met leeftijd 7-13 jaar

23, 24, 25 en 27 december 2022

Geen zwemactiviteiten in verband met Kerstmis

30 en 31 december 2022, 01 en 3 januari 2023

Geen zwemactiviteiten in verband met Oud & Nieuw
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Synchroonzwemmen
Zondag 9 oktober was het eindelijk zover: de Vrije Uitvoering in Almere! 

We spraken om 8.45 uur af bij zwembad Reeshof. Daar begon de gezellige dag met het maken van 
strakke knotten in de haren, versierd met haarstukjes en make-up. Vervolgens vertrokken we naar 
Almere. In Almere hoorden we dat er in totaal zes uitvoeringen gezwommen zouden worden en wij 
mochten als derde groep zwemmen. Onze meiden schitterde in nieuwe badpakken en zwommen een 
mooie strakke uitvoering op muziek van Bruno Mars. Het harde trainen werd beloond met een medaille
want de groep behaalde de 3e plaats! Het was een hele leuke dag!!

Huisregels
• Vanwege de rust in de les is het belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Zorg er dus voor dat 

je 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent. Mocht je te laat zijn wordt er 
gekeken of, en waar, je mee kunt zwemmen. 

• Na het omkleden dienen de kinderen zelf van het kleedhok(je) naar de douche te lopen 
en wachten bij de douche, totdat er aangegeven wordt dat de zwemles begint. Het is niet de 
bedoeling dat ouders meelopen naar de douche, dit vanwege de drukte en de hygiëne. 

• Wij vinden veiligheid en hygiëne erg belangrijk en het dragen van een onderbroek onder de 
zwemkleding is niet hygiënisch.  Graag geen onderbroek dragen onder de zwemkleding.

• Lang haar dient uit praktisch en hygiënisch oogpunt altijd in een staart of vlecht te worden 
gedragen.

• Onze vereniging heeft eigen grote kleedhokken om in om te kleden. Probeer zoveel mogelijk 
gebruik te maken van deze kleedhokken. Gebruikt je kind toch de kleine kleedhokjes, laat dan 
geen kleding hangen, zodat ook andere mensen gebruik kunnen maken van deze 
kleedhokken.

• Het geslacht van de ouder bepaalt in welke kleedkamer wordt omgekleed (dus geen vaders
in de dameskleedkamer en geen moeders in de herenkleedkamer). 

• De grote kleedhokken zijn openbaar; als je kleren laat hangen in de grote kleedhokken is dit 
geheel op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van 
eigendommen. Het gebruik van de lockers is gratis, je hebt alleen een € 1 munstuk nodig 
als borg, dat krijg je na gebruik weer terug.

• Denk er altijd aan om je lidmaatschapskaart mee te nemen, anders kan het zijn dat je het 
bad niet in kunt. 

• Laat je kind voor de les even plassen (dan hoeft het niet tijdens de les). 
• Voor en na de zwemles mag er kort afgespoeld worden onder de douche, dus geen haren 

wassen of zeep gebruiken. 
• Als je jouw lidmaatschapskaart verliest, wordt er € 2 in rekening gebracht voor het vervangen 

van deze kaart. 
• Als je een keer niet naar de zwemles kunt komen hoef je niet af te melden.
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