
 Aan-/afmelden en informatie:   Ledenadministratie:    Vragen over wedstrijdgroep: 

 Tonneke van Nobelen     Carola van Hunnik    Nick Duivenvoorden 

    0252-376520         06-20420541       06-51754296 

Heb je ideeën/suggesties voor de nieuwsbrief laat het weten aan de redactie via deze mail: nieuwsbrief@zvnoordwijkerhout.nl  

https://www.facebook.com/zwemverenigingnoordwijkerhout 

www.zvnoordwijkerhout.nl 

Jaargang 2016-2017     Nummer 1      herfst 2016 

In the spotlight:  

Jordi Edelaar 
Hey zwemmers,  

Ik kreeg laatst opeens op mijn 

donder omdat ik de kettingbrief niet 

doorgezet heb. Dit is zo’n 5 jaar  

geleden maar toch ga ik er nu mee verder. Want je weet wat 

ze zeggen; het brengt ongeluk als je het niet doet.  

Ik ben dus Jordi Edelaar. Ik zwem al jarenlang bij de  

vereniging. De training is altijd gezellig bij ons. Sinds een paar 

jaar help ik nu ook bij de activiteitencommissie. Daar help ik 

met het organiseren van allerlei activiteiten, ook ben ik een 

van de schrijvers van de facebook pagina en nu zit ik ook in de 

redactie van deze nieuwsbrief.  

Veel plezier allemaal met zwemmen en tot snel in het  

zwembad! 

Bij deze wil ik graag de “spotlight” doorgeven aan Tycho  

Knijnenburg. 

Verjaardagskalender 

September:   

26: Mark Duyvenvoorde 

27: Roy Tetteroo 

Oktober: 

4: Jonas Keijzer 

5: Milan Nulkes 

6: Andre van der Vossen 

9: Tim de Jong 

12: Amy de Jong 

14: Tonneke van Nobelen 

19: Josefien van der Meer 

21: Jordi Edelaar 

      Nienke Zirkza 

22: Fay van Graas 

29: Rob van Graas 

      Wessel van Gerven 

 

November: 

7: Thijs Griekspoor 

9: Koos de Jong 

    Wies Broens 

10: Thijs Huizer 

16: Jort Reitsma 

      Bert Broekhof 

20: Pien Hogervorst 

29: Thijs Schrama 

30: Gerard Rotteveel 

December: 

5: Suus van der Slot 

7: Finn van Santen 

9: Gert van den Berg 

12: Jason Berge 

15: Melanie van der Zalm  

21: ZVN nieuwsbrief 

Hallo allemaal, 

Dit is onze eerste editie van de ZVN Nieuwbrief.  De bedoeling is 

dat vanaf vandaag deze nieuwsbrief elke seizoen uitgegeven 

wordt. Vandaag is het 21 september: het begin van de herfst, 

dus op de eerste dag van de winter zal de volgende editie uitko-

men. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte  

houden wat er allemaal in de vereniging gaat gebeuren en wat 

er afgelopen seizoen gedaan is. 

Veel leesplezier! 

Funtalk: 

Tim Duivenvoorden: Wow, water is nat 

Maikel Warmerdam: De mijne is een beetje klein. 

Jesse Camphens: Als je er eenmaal in zit is het best 

lekker! 

Een man zit bij een riviertje en gooit zijn  

hengel in het water. Komt er een politieagent aan en zegt te-

gen die man: "Mijnheer, het is hier  

verboden om te vissen." Waarop de man  

antwoord: "Ik ben niet aan het vissen agent, ik leer mijn worm 

hoe die moet zwemmen!" 

Heb je grappige zinnen gehoord in en om het zwembad of 

weet je nog een leuke mop? Vertel het ons vooral! Misschien 

kan die dan in de  

volgende editie van de funtalk! 

Laat het seizoen maar beginnen! 

In plaats van een eindfeest hadden we  

dit jaar een beginfeest  

Het was een gezellige middag voor iedereen. 

Alle ouders hebben weer even gezellig bij 

kunnen kletsen. En de kinderen hadden het 

ook super naar hun zin met het grote haaien springkussen. 

Tijdens het feest zijn de clubrecords van het afgelopen  

seizoen ook uitgereikt. Er zijn weer veel records verbroken! 

Na afloop was er een BBQ voor alle vrijwilligers, als dank 

voor hun inzet het aflopen jaar. Hier werd goed gebruik van 

gemaakt. Het werd een gezellige avond met lekker vlees van 

Slagerij van Kampen. 

Wij kunnen terug kijken op een gelaagde middag en avond, 

die gehouden werd in de schuur bij de familie Duivenvoorde 

aan de Leidsevaart, onze dank hiervoor. 

Esther gestopt met functie hoofdtrainer 

Na een aantal jaar het hoofdtrainerschap op zich te hebben  

genomen heeft Esther Berg besloten om hiermee te gaan  

stoppen. Dit komt omdat ze zelf een druk eigen bedrijf aan huis 

heeft. 

Omdat ze wel nog graag bij de vereniging betrokken wil blijven 

houdt ze wel haar functie als bestuurslid in stand. Bij dezen  

willen wij (zowel de redactie als de zwemmers) Esther  

bedanken voor haar jaren als hoofdtrainer bij onze vereniging. 

In het seizoen 2016-2017 zullen Nick, Carola en Dennis de trai-

ningen van Esther overnemen. Wij gaan er van uit dat ook deze  

trainingen ook weer een succes zullen worden! 

Rabobank clubkas campagne 

Stem van 4 t/m 17 oktober op de zwemvereniging 

Noordwijkerhout! Elke stem is €1,- waard. U kunt op 

ons stemmen door vanaf 4 oktober naar 

www.rabobank.nl/bollenstreek te gaan, of u kunt  

binnenkort de uitgebreide uitleg op onze website  

vinden: www.zvnoordwijkerhout.nl 

Vraag aan al je vrienden en familie of ze op ons willen 

stemmen! Want elke stem telt. 

Ons doel: 

Omdat wij meedoen aan officiële  

wedstrijden moet het zwembad ook 

ingericht zijn volgens de normen 

van de knzb. Met de bijdrage willen 

wij nieuwe vlaggen en lijnen kopen 

om onze wedstrijden te blijven  

houden in het zwembad van  

Noordwijkerhout.  

Krampkamp 

Het afgelopen weekend was het dan eindelijk zover! Vrij-

dagavond was het begin van het krampkamp, dit kamp heb-

ben we alles omgegooid en zijn we gaan kamperen. Dit be-

tekende van tevoren 13 tenten op een rijtje plus een party-

tent.  

Zaterdag zijn we met zijn allen gaan kanoën in het Loetbos. 

Met in totaal 12 kano’s zijn we in een rijtje gaan peddelen. 

Het was erg leuk en gezellig en dit hebben we de hele och-

tend volgehouden. In de middag zijn we weer naar het 

Loetbos teruggegaan om spellen te gaan doen. We hebben 

het kat en muisspel gedaan. Ook hebben we Britse Buldog 

gedaan wat ondertussen een traditie begint te worden tij-

dens de kampen.  

Het was een super kamp en volgend jaar zal het weer net 

zo gezellig worden!  Bent u benieuwd naar alle ins en outs 

van het kamp. Bekijk dan ons verslag op http://

zvnoordwijkerhout.nl/artikel/funkamp-2016 

Woordzoeker 

 

 Blauw  Douche  Drijven 

 Drinken  Druppels  Nat 

 Opduikring Schelft  Startblok 

 Zvn   Zwembad  Zwemmen 

J Y T C H F H B Z P O Q 

L R Q F Z B I E C N M H 

S T D V G L P E A S F V 

D A N T N P V H Z T S D 

R N Z F I K O C W A T A 

U D T L R H O U E R N B 

P R O E K Z W O M T E M 

P I H H I Y W D M B V E 

E N P C U T U F E L J W 

L K Z S D L A Q N O I Z 

S E D C P Y L R F K R C 

D N H B O V B I H J D K 

Oproep! 

Deze nieuwsbrief kan alleen gevuld blijven met jullie hulp! 

Als u nog leuke nieuwtjes, rare uitspraken, gekke reacties of 

wat dan ook heeft. Zeg het ons dan. Hoe meer input we  

krijgen hoe leuker het zal zijn om te lezen. Wij zijn te  

bereiken via het mailadres onderaan of spreek een van ons 

aan. Even voor de duidelijkheid, “wij” zijn Anne van  

Nobelen, Nick Duivenvoorden en Jordi Edelaar. We horen 

het graag! 

Extra oefeningen voor een mooi PR 

Hallo allemaal!  

Ik kreeg van de activiteitencommissie de vraag of ik voor jullie fanatieke zwemmers een  

trainingsschema kan maken, zodat jullie dit kwartaal ook thuis kunnen oefenen om sterker en 

sneller te worden met zwemmen. Ik vond dit een erg leuk idee, en heb voor jullie een leuk  

schema EN een uitdaging gemaakt.  

Dit schema is in thema van de core-stabiliteit (de stabiliteit en kracht van de buik-, rug- en  

bilspieren). De oefeningen worden uitlegt in het filmpje, zodat jullie precies weten hoe je ze  

moet uitvoeren. Het filmpje is te vinden in het artikel van de nieuwsbrief. Of hij is te openen door  

op het plaatje aan de rechterkant te klikken. 

BEGINNERS: 

 

 

GEVORDERDEN (WEDSTRIJDPLOEG): 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITDAGING: 

Neem een filmpje op aan het eind van het training programma waarin je zo lang mogelijk  

in een mooie/goede plank staat. Stuur deze op naar nieuwsbrief@zvnoordwijkerhout.nl  

en wie weet win jij de challenge! (Ja, er valt zeker wat te winnen, maar wat is nog geheim). 

SUCCES! 

Laura  

 Je bij de zwemvereniging landtraining kunt volgen? 

 Wij tijdens de landtraining oefeningen doen om meer kracht te krijgen en stabieler te worden? 

 Deze kracht ons helpt tijdens het zwemmen, bijvoorbeeld tijdens het afzetten na een keerpunt en de zwemslagen 

krachtiger kunnen uitvoeren? 

 We stabiliteit nodig hebben om goed stabiel in het water te liggen tijdens het zwemmen om zo min mogelijk  

weerstand te hebben? 

 Al met al landtraining dus een belangrijke toevoeging is op de zwemtrainingen? 

 (wij deze training altijd leuk maken met een spel of wedstrijdje?) 

Week 1 2 3 4 5 

Oefening  Plank op de han-

den: 2x 10sec 
 Russian twist met 

voeten op de 

grond: 2x 10 
 Crunch: 2x 8 

 Plank op de han-

den: 2x 15sec 
 Russian twist met 

voeten op de 

grond: 2x 10 
 Crunch: 2x 8 

 Plank op de  

handen: 2x 

15sec 
 Russian twist 

met voeten op 

de grond:2x 12 
 Crunch: 2x 8 

 Plank op de  

handen: 2x 

15sec 
 Russian twist 

met voeten op 

de grond:2x 12 
 Crunch: 2x 10 

 Plank op de  

handen: 3x 

15sec 
 Russian twist 

met voeten op 

de grond:2x 12 
 Crunch: 2x 10 

Week 6 7 8 9 10 

Oefening  Plank op de han-

den: 3x 15sec 
 Russian twist met 

voeten op de 
grond: 3x 8 

 Crunch: 2x 12 

 Plank op de han-

den: 3x 15sec 
 Russian twist met 

voeten op de 

grond: 3x 8 
 Crunch: 3x 8 

 Plank op de  

handen: 3x 

15sec 
 Russian twist 

met voeten op 

de grond:3x 10 
 Crunch: 3x 8 

 Plank op de  

handen: 3x 

20sec 
 Russian twist 

met voeten op 
de grond3x 10 

 Crunch: 3x 10 

 Plank op de  

handen: 3x 

20sec 
 Russian twist 

met voeten op 

de grond:3x 12 
 Crunch: 3x 12 

Week 1 2 3 4 5 

Oefening  Plank op de  

ellebogen: 3x 

20sec 
 Russian twist 

voeten van de 

grond: 3x 12 
 Crunch: 3x 12 

 Plank op de  

ellebogen: 3x 

25sec 
 Russian twist voe-

ten van de grond: 
3x 14 

 Crunch: 3x 12 

 Plank op de  

ellebogen: 3x 

25sec 
 Russian twist 

voeten van de 

grond: 3x 16 
 Crunch: 3x 14 

 Plank op de  

ellebogen: 3x 

30sec 
 Russian twist 

voeten van de 

grond: 3x 16 
 Crunch: 3x 14 

 Plank op de  

ellebogen: 3x 

30sec 
 Russian twist 

voeten van de 

grond: 3x 18 
 Crunch: 3x 16 

Week 6 7 8 9 10 

Oefening  Plank op de  

ellebogen: 3x 

30sec 
 Russian twist 

voeten van de 

grond: 3x 18 
 Crunch: 3x 16 
 Superman: 3x 12 

 Plank op de  

ellebogen: 30 -40-

30 sec 
 Russian twist voe-

ten van de grond: 
3x 20 

 Crunch: 3x 16 
 Superman: 3x 12 

 Plank op de  

ellebogen: 30 -

40-30 sec 
 Russian twist 

voeten van de 

grond: 3x 20 
 Crunch: 3x 18 
 Superman: 3x 

14 

 Plank op de  

ellebogen: 40 -

50-40 sec 
 Russian twist 

voeten van de 

grond: 3x 20 
 Crunch: 3x 18 
 Superman: 3x 

16 

 Plank op de  

ellebogen: 45 -

60-45 sec 
 Russian twist 

voeten van de 

grond: 3x 20 
 Crunch: 3x 20 
 Superman: 3x 

18 
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