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In the spotlight:   
Tycho Knijnenburg 

Jordi bedankt dat je mij in de spotlight 
hebt gezet. 

Hallo mijn naam is Tycho Knijnenburg, 
11 jaar en ik zit in groep 8 van de 
St.Victorschool. Behalve op de 
zwemvereniging zit ik ook op 
trompetles en de scouting.  

Ik heb 2 broertjes: Luuk zit bij de recreanten en Finn op 
zwemles voor zijn A. Ik heb zelf 6 officiële diploma’s: A 
B C en zwemvaardigheid 1 2 en 3. Ik zit al 5 jaar bij de 
zwemvereniging. Ook heb ik huisdieren: een goudvis en 
heel veel wandelende takken. Dingen die ik ook leuk 
vind is tekenen en gamen.  

Bij deze geef ik de spotlight door aan Mira Mens, 
succes! 

Groeten, 

Tycho 

Hallo allemaal! 

Dit is alweer de tweede nieuwsbrief en wat gaat de tijd toch 

snel! 

Sinds de eerste nieuwsbrief zijn er weer talloze uitspraken 

gedaan, heel wat wedstrijden gezwommen en uiteraard 

(gelukkig maar) heel wat Persoonlijke Records gezwommen! 

In deze nieuwsbrief onder andere een klein verslag van de 

eerste VC en “in the spotlight” met Tycho. 

 

Mocht jij vinden dat er nog iets ontbreekt mag je natuurlijk 

altijd een stukje insturen naar: 

nieuwsbrief@zvnoordwijkerhout.nl  of zeg het tegen ons 

(Nick Duivenvoorden, Anne van Nobelen of Jordi Edelaar) in 

het zwembad 

 

Veel leesplezier! 

Rabobank clubkas 

campagne 

Wij hebben jullie gevraagd om een 

stem op ons uit te brengen voor 

de Rabobank Clubkas Campagne.  

Ons doel was om nieuwe wedstrijdvlaggen en 

wedstrijdlijnen aan te schaffen, zodat wij weer 

wedstrijden kunnen organiseren in ons zwembad! 

 

Uiteindelijk is de totale opbrengst: 

€304,59 
Allemaal hartstikke bedankt!!! 

Verenigings Competitie (VC) deel 1. 
Op zondag 2 oktober is de eerste Verenigings Competitie gezwommen in zwembad de Sniep te Waddinxveen. 

In de weken voorafgaand aan deze wedstrijd is aardig veel getraind op de start en het keerpunt van alle zwemmers. Dit zijn de 

punten waarop je het makkelijkst tijd kunt pakken van je tegenstanders. 

Ik moet zeggen, ik was verbaasd hoeveel vooruitgang ik direct zag bij het inzwemmen. 

Niks ten nadele van andere verenigingen of zwemmers, maar voornamelijk de starts waren goed en scherp. Mijn complimenten 

naar de zwemmers! 

 

Daarnaast sneuvelden vele persoonlijke records. Hier en daar werd een tijd op de 100 meter verscherpt met 10 of maar liefst 

20 seconden! Ook tijden op 50 meter werden verscherpt maar hier en daar volgens de zwemmers niet genoeg. Erg leuk om 

jullie enthousiasme te zien en hier gaan wij natuurlijk samen aan werken om dit te behalen! 

Deze dag regende het niet alleen buiten pijpenstelen, ook binnen in het zwembad regende het medailles.  

 

Alle medaillewinnaars gefeliciteerd! 

Nog even een kleine uitleg over de VC: 

De Verenigings Competitie is dé wedstrijd van elk 

seizoen. 

Verenigingen uit de hele regio strijden tegen elkaar in 

gelijkwaardige klasse , zodat de strijd tussen de 

verenigingen onderling zo leuk mogelijk blijven. Dit jaar 

zwemmen wij in de D1-klasse, tegen “de Watervogels”, 

“LinK” en “Z&PC de Gouwe”. 

Elke zwemmer zwemt bepaalde afstanden en de tijden 

die hij/zij zwemt zijn bepalend voor het klassement. Elke 

seconde is namelijk één punt. Wanneer een zwemmer 

een race niet zwemt wordt er een vervangende tijd voor 

gerekend, welke altijd langzamer is dan de echte tijd die 

de zwemmer zou moeten zwemmen. 

Bij de laatste wedstrijd van het seizoen worden alle 

punten (tijden) van het afgelopen jaar opgeteld en 

worden de winnaars en verliezers bekend.  

De winnaars gaan het volgende seizoen een klasse 

omhoog en de verliezers een klasse omlaag. 

Omdat dit onze belangrijkste wedstrijd is wordt  

afmelden dus niet gewaardeerd, tenzij hier natuurlijk een 

goede reden voor is.  

Funtalk: 

Elke maand worden er genoeg leuke  

uitspraken gedaan tijdens de trainingen. Een aantal 

uitspraken worden hier in het bijzonder uitgelicht! 

Dennis: “10 keer 2 banen” Jeff: “dus.. 16 keer 1 baan 

vlinder?” 

Jeff: Maar deze douche werkte dinsdag! 

Mark: waar zijn mijn schoenen? 

Laura: Als je hem niet meer omhoog krijgt, mag je ook 

zonder (kettlebell) doen. 

Benjamins: Pinguinvoeten = flippers 

Pien:  Mijn papa is hofleverancier geworden 

KLASSIEKER: 

- Rutger Nihot: Een duitse start… Dat is toch met een 

pistool? 

Verjaardagskalender 

Januari: 

1: Anne Duivenvoorden 

2: Oscar de Groot 

4: Tim Duivenvoorden 

10: Nick Kraan 

11: Figo Hulsebosch 

12: Sandy de Groot 

22: Marco Dobbe 

25: Jasmijn Kok 

       Jarno Bakker 

31: Renske Hulsebosch 

Februari: 

1: Hein Hogervorst 

2: Liz van Graas, 

     Laura van Nobelen  

5: Bert Duivenvoorde 

10: Luuk van den Berg 

       Niels Duivenvoorde 

17: Carla Rotteveel 

21: Sophie de Groot 

23: Giel Smit 

26: Milan de Groot 

Maart: 

1: Marijt van Kampen 

     Stijn Hulsebosch 

5: Anne van Nobelen 

7: Tristan Groothuis 

     Luca Meijl 

     Brain Berge 

9: Bastiaan van Amsterdam 

12: Iris Geerlings 

13: Paul de Klerk 

       Marjolein Perenboom 

       Dennis Rotteveel 

21: Luca Treur  

21: ZVN nieuwsbrief 

Badmuts opdoen voor DUMMIES 

 

Stap 1:  

Voor de vrouwen, doe een staart in je haar. 

Bij langer haar kan je ook een knot in doen 

of je haar over je hoofd heen leggen. 

 

 

Stap 2:  

Hou je badmuts vast aan de voor en 

achterkant en leg hem tegen je voorhoofd 

aan. 

 

 

 

Stap 3:  

Blijf je badmuts aan de voorkant 

vasthouden en trek hem met je andere 

hand over je hoofd heen. Vrouwen zullen 

hem dus ook over hun staart moeten 

trekken. 

 

Stap 4:  

Nu is alles wat over blijft alles even goed 

trekken. Ook kan je de laatste plukjes erin 

stoppen. 

 

 

Stap 5:  

Dat was het dan al! Probeer het maar eens 

uit in het zwembad en hopelijk kunnen 

jullie het de volgende keer allemaal zelf  

Stukje van onze recreanten 
 
Maandagavond 31 oktober kwam de Duikwacht Katwijk op 
bezoek bij de zwemvereniging. De benjamins en het 
sterrenplan mochten met een ‘echte duiker’ en ‘echte 
duikapparatuur’ een rondje zwemmen in het zwembad. Dit 
vonden ze allemaal reuze spannend en heel leuk. 
 
Op maandagavond 21 november was er hoog bezoek bij 
de vereniging. Sinterklaas en 2 pieten kwamen langs. De 
kinderen konden verschillende waterspelletjes doen, zoals 
over het dak lopen en pakjes gooien. Natuurlijk had de Sint 
ook tijd voor een praatje met de kinderen. Zonder dat 
Sinterklaas het wist, had hij zijn 2 ondeugendste pieten 
meegenomen. Al het materiaal gooiden ze het water in en 
zelfs de zwemjuffen waren niet veilig en kregen een nat 
pak! Gelukkig zijn de pieten niet in het water gevallen en 
konden ze 
droog mee naar 
huis met 
Sinterklaas.  
 

 

 

 

Aan- / afmeldingen:    Overige vragen:    Vragen over wedstrijdgroep: 

Carola van Hunnik     Tonneke van Nobelen   Nick Duivenvoorden 

06-20420541     0252-376520     06-51754296 

carolavanhunnik@hotmail.com  bertnobelen@gmail.com    heremenis@hotmail.com 

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