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In the spotlight:   
Jesse Camphens 
Hallo allemaal,  

Ik ben Jesse Camphens  

Ik zit al heel lang bij de 
zwemvereniging en zwemmen is ook 
echt me hobby!! Ik sta bekend om 
mijn vrolijk en enthousiaste zwaaien. Ik vind de 
trainingen en wedstrijden  echt altijd super leuk en 
gezellig en we hebben altijd veel lol  

En daarom zit ik bij de zwemvereniging!!!! 

Ik drum ook graag ik les 1 keer in de 2 weken en dat vind 
ik ook super tof. Ik heb ook zelf een youtube kanaal, 
MaximumMoevies. Ik zit nu in groep 8 van de egelantier 
in De Zilk dus volgend jaar ben ik een brugpieper hahah 

Nou dat was het wel zo een beetje tot op de trainingen 

en wedstrijden     

Ik geef de spotlight door aan Nick Duivenvoorden! 

September: 

26: Mark Duyvenvoorde 

Oktober: 

5: Milan Nulkes 

     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 Zirkzee 

22: Fay van Graas 

November: 

7: Thijs Griekspoor 

9: Koos de Jong 

10: Thijs Huizer 

16: Bert Broekhof 

20: Pien Hogervorst 

21: Fleur van Ruiten 

29: Wessel van Gerven 

30: Gerard Rotteveel 

December: 

4: Mike Noteboom 

5: Suus van der Slot 

6: Sanne Klein 

7: Emma Rodenburg 

     Finn van Santen 

9: Geert van den Berg 

12: Jason Berge 

19: Roan de Groot 

 

Het ZVN-feest was ook dit jaar weer geweldig. Wij hebben er van 

genoten in ieder geval. De sfeer was goed en het weer stond aan 

onze kant dit jaar (We kunnen www.bestelgoedweer.nl zeker 

aanbevelen). Vooral de buikschuifbaan was een groot succes! 

Allemaal heel erg bedankt voor de gezelligheid. We willen de 

Fam. Duivenvoorden bedanken voor de locatie en Welkoop 

Rijnsburg voor het sponsoren van de buikschuifbaan. Tot 

volgend jaar allemaal! 

Na het mooie feest hebben we met alle vrijwilligers de bbq 

aangestoken en genoten van een heerlijk vleespakket van van 

Kampen.  

Wil je in de herfstvakantie (bijna) elke dag zwemmen....? 
Dat kan want... in de herfstvakantie organiseert zwembad 
de Schelft i.s.m. de Reddingsbrigade en ons weer de 
Zwem4Daagse. 

Vanaf maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober heb je de 
mogelijkheid om in 4 dagen heel veel banen te zwemmen. 

Wil je meedoen geef je dan op bij Carola van Hunnik. 
Graag € 6,50 gepast in een envelop met naam erop aan haar 
geven. 

Dit jaar worden door verschillende verenigingen een clinics 
gegeven. Welke dat zijn... dat is nog een verrassing. De clinic 
start om 18.00 uur. 
De afsluiting op vrijdagavond is met disco zwemmen. 

In deze herfstvakantie vervallen dus alle trainingen. 

Datum Wedstrijd 

1 oktober: Verenigingscompetitie deel 1 

8 oktober: Swimkick- Miniorencircuit 

29 oktober: Niveauwedstrijd deel 1 

5 november: Zwemspel deel 1 

11 november: Regiokampioenschappen dag 1 

12 november: Regiokampioenschappen dag 2 

12 november: Recreantenwedstrijd deel 1 

18 november: Regiokampioenschappen dag 3 

19 november: Regiokampioenschappen dag 4 

26 november: Regio Minioren Clubmeet 

3 december: Niveauwedstrijd deel 2 

10 december: Minioren-Junioren deel 2 

Tim Duivenvoorde: ik ben bezig met mijn broek 

uittrekken.    

Tim Duivenvoorde: ik ben klaar geboren. 

Anne van Nobelen: Jelle, laat je kleine eens zien dan. 

Eline v.d. Vossen: Ik ben niet stom! Ik heb alleen stomme 

opmerkingen.. 

"Niet via de trap eruit, anders 10 pushups per keer!" Jelle 

Koomen: JEEJ eindelijk pushups 

Tycho Knijnenburg: Suuz drukte op mijn ananasappel 

(adamsappel*) 

 

'In ons zwembad zijn drie afdelingen: een met warm 

water, een met koud water en een zonder water.' 

'Waarom een zonder water?' 

'Voor mensen die niet kunnen zwemmen.' 

 

Denk aan een getal tussen de 0 en 20. Tel daar 32 bij op. 

Vermenigvuldig dit met 2. Trek er 1 vanaf. Sluit nu stevig 

je ogen.  

Zoals jullie allemaal wel weten houden we 1 keer per jaar een 

sponsoractie. Vorig jaar was dit sponsorzwemmen, daarom 

hebben we dit jaar iets anders voorbereid. We gaan namelijk 

bollen verkopen. Sommige hebben dit al eens eerder gedaan, 

maar let op: we gaan het nu anders aanpakken! 

Het is namelijk de bedoeling dat jullie zo veel mogelijk bollen 

verkopen binnen je familie en vriendenkring. Geen zorgen, dat zijn 

er geen honderden. Het is de bedoeling dat je 4 of meer bollen 

verkoopt. 

Jullie krijgen nog voor de herfstvakantie een brief mee naar huis 

met meer uitleg hierover. Dus het is nu nog eventjes afwachten. 

Zoals altijd krijgt degene met de grootste verkoop een prijsje/

cadeautje. 

Samen met de Oranjevereniging Noordwijkerhout is tijdens de 

kermis de jaarlijkse oranje zwemkampioenschappen 

georganiseerd in de Schelft. Dit jaar werd het voor de 14e keer 

gehouden. Alle kinderen en ook de ouderen hebben hard hun 

best gedaan om een prijs in de wacht te slepen. Het leuke aan 

deze wedstrijd is dat er naast wedstrijdzwemmers ook veel 

anderen meedoen.  

Iedereen heeft 3 verschillende slagen gezwommen: Vrije slag, 

schoolslag en rugcrawl. Alleen de allergrootste van de 

wedstrijdploeg hebben Vlinderslag gedaan i.p.v. borstcrawl.  

Zoals altijd weer erg leuk en wij zijn er als vereniging volgend 

jaar weer bij!  

Foto’s zijn op BON terug te vinden: 

www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/14045-dagboek-

oranjefeest-2017-de-maandag-foto-s-bowling-zwemmen-bridge 

 

Dan nu een heel erg belangrijk bericht. We blijven namelijk 

constant op zoek naar nieuwe hulpploegen in onze vereniging, 

want zonder vrijwilligers is er geen vereniging! Anders waren we 

een bedrijf geweest..  Op dit moment zijn er bijna 30 vrijwilligers 

actief om alles te regelen. Ja, echt waar. Klokkers, kaartjeslopers, 

kampcommissie, feestcommissie, bestuur, trainers, mensen voor 

het organiseren van wedstrijden en vast nog een paar die ik nu 

vergeet.  

Dan nu onze vraag aan u! Waarmee zou u ons willen helpen?? 

 Official (klokker)? Als u toch tijdens een wedstrijd in het 

bad aanwezig bent om naar uw kind te kijken. Is het erg 

leuk om zelf ook mee te helpen door bijvoorbeeld klokker 

te worden. De cursus tot klokker bestaat uit 4 lessen van 

2,5 uur. Na een toets mag je je dan officieel official 

noemen. Piece of Cake toch?    

 Bestuurslid? Een andere taak die open staat op het 

moment is algemeen bestuurslid. Als algemeen 

bestuurslid ben je bij de vergaderingen van het bestuur 

aanwezig (om de 6 weken) en ondersteun je daarnaast 

het bestuur met zijn taken. Een paar taken die binnenkort 

langs zouden kunnen komen zijn: het beoordelen van het 

plan voor het kamp, organiseren van een 

overallvergadering of het ondersteunen van de 

penningsmeester met uitzoekwerkjes. 

 Voorzitter? Zoals je misschien wel gehoord hebt is onze 

vorige voorzitter ermee gestopt om privéredenen. Een 

voorzitter is iemand die 2 gezichten heeft. Ten eerste is hij 

het gezicht voor de vereniging en is het de bedoeling dat 

hij/zij bij de grotere evenement aanwezig is. Ten tweede 

houdtde voorzitter het bestuur in de gaten en zorgt dus 

voor het grote overzicht. Hij/zij zal niet degene zijn die 

zich met de kleine klusjes bezig houdt, maar zorgt er wel 

voor dat ze gebeuren.  

 Trainer? Dit spreekt voor zichzelf.. Je staat als trainer 

minimaal 1 keer per week op een vaste avond aan het 

bad. Eerst als assistent trainer en zodra je overtuigt bent 

dat het wat voor jou is kan je de officiële cursus tot trainer 

gaan doen. Zodra je die hebt/ daar mee bezig bent mag je 

alleen aan het bad staan. Naast dat je aan het bad staat is 

het belangrijk dat je samen met de andere trainers actief 

blijft nadenken hoe de trainingen beter kunnen worden. 

Er zijn natuurlijk nog wel meer dingen, maar dit zijn ze wel in de 

grote lijnen. Voor meer informatie zie zvnoordwijkerhout.nl/

artikel/vacatures of stuur een mail naar 

secretaris@zvnoordwijkerhout.nl 

Zozo, we zijn het tweede jaar van de zvn-nieuwsbrief ingegaan en 

daarmee ook weer naar een nieuw zwemseizoen. We hebben er 

allemaal weer super veel zin in. Dit wordt het jaar van veel nieuwe 

PR’s , dat weten we zeker! Natuurlijk ook een superleuk jaar met 

weer veel activiteiten.  

Veel leesplezier en tot snel, 

De Activiteitencommissie 

mailto:carolavanhunnik@hotmail.com
mailto:bertnobelen@gmail.com
mailto:heremenis@hotmail.com
mailto:nieuwsbrief@zvnoordwijkerhout.nl
https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/14045-dagboek-oranjefeest-2017-de-maandag-foto-s-bowling-zwemmen-bridge
https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/14045-dagboek-oranjefeest-2017-de-maandag-foto-s-bowling-zwemmen-bridge
http://zvnoordwijkerhout.nl/artikel/vacatures
http://zvnoordwijkerhout.nl/artikel/vacatures
mailto:secretaris@zvnoordwijkerhout.nl

