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HOOOOOOOOI! 

Ik ben Nick, en de meesten van 
jullie kennen mij waarschijnlijk als 
trainer. 

Ken je mij nog niet als trainer ben 
ik bang dat dat ook niet snel zal 
gebeuren, want op 14 januari zal ik 
mijn laatste VC ploegleiden. 

Daarmee komt -voor nu- helaas 
een einde aan mijn carrière als 
trainer.  

Sinds mijn 6e ben ik lid van de vereniging en heb ik op elk 
mogelijk NK gestaan, zowel in het zwembad als open 
water. 

Met wedstrijdzwemmen ben ik zo ongeveer op mijn top 
gestopt en vond ik het leuker om mijn kennis over te 
brengen op andere (jongere) zwemmers. 

Nu komt ook hieraan een eind, want ik heb simpelweg 
gewoon geen tijd meer om mij vol overgave in te kunnen 
zetten. 

Mocht iemand het leuk lijken om training te geven aan 
de wedstrijdploeg, wil ik diegene vragen om dat aan te 

geven bij een willekeurige trainer   

In het dagelijks leven ben ik Werkvoorbereider bij Meijer 
Bouw uit Sassenheim. 

Heel kort uitgelegd ben ik diegene die al het werk voor 
grote projecten moet voorbereiden voor de bouwvakkers 
zodat zij kunnen bouwen. 

Een voorbeeldje? Bijvoorbeeld de St. Victorschool en de 
Egelantier, maar ook (bollen)schuren, huizen, hotels... 
Noem maar op. 

Eigenlijk alles zolang er maar een dak op zit   

In mijn vrije tijd ben ik werkelijk altijd bezig. 

Als ik niet thuis aan het klussen ben, rijd ik graag op mijn 
motor of hang ik graag met vrienden rond. 

En oja, in de kroeg een klein biertje doe ik ook graag. 
Misschien zelfs twee. #goedvoorbeeld 

NIET DRINKEN VOOR JE 18 BENT, BOEFJES!!! 

Voordat ik deze spotlight afsluit wil ik jullie, alle 
zwemmers, héél graag uit de grond van mijn hart 

Januari: 

2: Oskar de Groot 

     Lilian Aardman 

4: Tim Duivenvoorden 

11: Figo Hulsebosch 

12: Sandy de Groot 

25: Jarno Bakker 

        Jasmijn Kok 

31: Renske Hulsebosch 

Februari: 

1: Hein Hogervorst 

2: Tijn Hogervorst 

     Bert Duivenvoorden 

5: Carla Rotteveel 

21: Sophie de Groot 

22: Amber Troost 

23: Giel Smit 

26: Milan de Groot 

Maart: 

1: Marijt van Kampen 

     Stijn Hulsebosch 

5: Anne van Nobelen 

7: Jeffrey Brouwer 

     Tristan Groothuis 

12: Iris Dofferhof 

13: Marjolein Peereboom 

       Dennis Rotteveel 

 

 

       

Het is even stil geweest, maar achter de schermen zijn wij lekker 
bezig met het organizeren van het volgende kamp! Zo zijn wij van 
plan rond het einde van de winter periode weer te gaan. 
 
Samen met de oude en nieuwe commissie leden Dennis, Eline, 
Figo en Mark zijn de voorbereidingen al goed onderweg. En zijn 
wij er zeker van dat het weer een gezellig weekend gaat worden. 
 
Binnenkort zullen jullie meer informatie krijgen, dus zorg dat je 
bij de trainingen bent En houd Facebook & de website in de ga-
ten! 
 
Fijn feestdagen & een gelukkig nieuwjaar! 
De Kampcommissie 

Funtalk 

Yet: Ik wilde schoolslag zwemmen, maar mijn armen bleven 

borstcrawl doen 

Onno: woooo wat zijn ze groot 

Marjolein: Die bobbel is niet zacht ofzo 

Marjolein: Het schoot er zomaar in 

 

Wat is het toppunt van geduld?  

Een vis op de muur tekenen en wachten tot hij weg zwemt. 

Datum Wedstrijd 

30 december Lac deel 1 

30 december Oliebollenwedstrijd 2017 

14 januari VC deel 2 

21 januari Recreantenwedstrijd deel 2 

29 januari Swimkick Minioren deel 2 

4 februari VC deel 3 

11 februari Minioren-Junioren circuit deel 3 

18 februari Niveauwedstrijd deel 3 

25 februari Zwemspel deel 2 

25 februari LAC deel 2 

11 Maart Zwemspel deel 3 

11 Maart Lac deel 3 

11 Maart  Swimkick Minioren Circuit deel 3 

18 Maart VC deel 4 

Het was even een druk geheel, maar alles is weer goed geko-
men. We zijn alle bollen kwijt, in totaal hebben jullie er 730 ver-
kocht dit jaar! Jullie krijgen allemaal een (denkbeeldig) schou-
derklopje van ons. 

 Onze rekenmachine heeft even overuren gedraaid, maar we 
weten het nu helemaal zeker. De opbrengst van de zvn Amaryl-
lissen verkoop 2017 is.................... 
 

€905,- 

 Hoe mooi is dat! Alle leden bedankt voor het verkopen, en alle 
kopers veel plezier met de mooie bollen. Stuur ons maar een 
leuke foto zodra ze in bloei komen :) 

Er komen het jaar deel van mensen bij, helaas moeten 

we ook af en toe van sommige afscheid nemen. Eind van 

dit jaar nemen we afscheid Van Christa van Nobelen en 

van Nick Duivenvoorden.  

Allebei heel erg bedankt voor jullie tijd en moeite al die 

jaren. We gaan jullie echt missen. Christa bij de 

recreantjes en Nick bij de minioaren/wedstrijdgroep 

Save the Date: 

Op 14 maart wordt de jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering) 

gehouden. Om half 8 zal de koffie voor jullie klaarstaan, met een 

lekkere koek erbij natuurlijk. 

Schrijf de datum dus maar alvast in de agenda. Uitnodigingen 

volgen. 

Voor degene waar dit nieuw voor is: Tijdens deze vergadering kijkt 

het bestuur samen met ons terug naar het afgelopen jaar. En 

hopen hiervan te kunnen leren. Zodra we het jaar 2017 afgerond 

hebben blikken we vooruit naar de plannen voor 2018. Er zal een 

voorstel voor een beleidsplan gepresenteerd worden waar het 

bestuur graag feedback op wil, en het liefste ook nieuwe ideeën 

vanuit jullie. Dit kan werkelijk vanalles zijn, voor trainingen, 

vrijwilligers, organisatie, wedstrijden, klein of groot alles is 

welkom. 

Naast dit alles zal de Penningmeester haar zeggenschap doen over 

de financiën en een voorstel doen voor volgend jaar. Het laatste 

punt is het benoemen van de nieuwe bestuursleden en overige 

vrijwilligers. 

Tot dan 

We zijn afgelopen tijd druk bezig geweest om een plan te maken 

voor een veilig sportklimaat, dit plan ligt nu ter controle bij het 

NOC-NSF. Zodra alles in orde is krijgen alle vrijwilligers een 

verzoek tot aanvragen van een VOG bij onze gemeente. Dit is 

kosteloos en kan digitaal afgehandeld worden. Het moet echter 

wel gebeuren. Iedereen die als vrijwilliger in onze vereniging in 

aanraking komt met kinderen zal deze verklaring aan moeten 

vragen. Uiteraard zijn hier voor jullie geen kosten aan verbonden. 

Het is echter wel voor iedereen verplicht. 

Daar zijn we weer!! Ten eerste willen wij jullie allemaal een geluk-

kig 2018 wensen. Dat jullie maar veel pr’s mogen zwemmen. 

Ook voor 2018 staan er weer mooie plannen klaar. We hebben 

alvast stiekem gehoord dat er weer een gaaf kamp aan komt :)  

Wij hebben er in ieder geval nu al zin in! 

Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief. En vergeet niet, 

ook jij kan ons helpen door ons stukjes/uitspraken of wat dan ook 

te blijven sturen. We maken maar al te graag ruimte voor je in de 

volgende nieuwsbrief. 
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