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Hey allemaal,
Zijn jullie weer een beetje bijgekomen van het kamp? Het zal wel
een zwaar weekend geweest zijn voor jullie en een rustige voor
jullie ouders.
Dit jaar beginnen we weer met volle moed en veel plezier aan
wedstrijden! Zo hopen wij met de vc een klassement te stijgen!
Ook voor dit jaar staan er natuurlijk weer een hoop leuke dingen
te gebeuren. Wat dit zal worden, merken jullie vanzelf.

Hallo ik ben Floor.
En ben 10 jaar.
Ik zit in groep 7 op de St.
Victorschool in Noordwijkerhout.
Zwemmen is mijn grootste hobby.
Sinds mijn 6e zit ik op de
zwemvereniging.
Ik train 4x per week, maandag
landtraining, dinsdag zwem ik bij
Dennis, woensdag heb ik een vrije
avond, donderdag zwem ik bij Carola en vrijdag bij
Esther. En dan ook vaak een wedstrijd op zondag.
Ik vind alle slagen wel leuk, maar vlinder- en wisselslag
hebben mijn voorkeur.
Ik ben vorig jaar in de herfstvakantie op Uswim-kamp
geweest met Inge Dekker en Lucas Greven van USWIM.
Dit vond ik erg leuk en leerzaam.
Daarnaast zit ik op het kinderkoor op maandag en heb ik
op dinsdag saxofoon les. En soms ga ik nog met mijn
vader mountainbiken in het duin op zaterdag.
Ik heb twee zusjes, Pien is 8 jaar (minioren 3) en Jet is 5
jaar (zwemt bij de recreanten) en mijn moeder is
officialcoördinator.

Maart:
22: Folkert Reitsma
23: Tess den Elzen
27: Gianni Treur
28: Suze Duivenvoorde

Ik geef de spotlight door aan Suze Duivenvoorden.

April:
4: Paul Suykerland
8: Carola van Hunnik
10: Marian Duyvenvoorde
11: Onno Mens
12: Jelle Koomen
20: Lotte Zwaan
24: Arthur Duivenvoorde
28: Gianni van Meijl

Mei:
4: Debby van Egmond
6: Suuz Griekspoor
8: Floor Hogervorst

16: Tim van der Zalm
22: Dennis Jansen
25: Jeff Duivenvoorden, Quint
van Zuylen

Juni:
6: Akin Zwaan, Kay Hooghiemstra
8: Jan Passchier, Walter Duivenvoorde
10: Chanelle Meeuwenoord
13: Willem ouwehand

Funtalk Kampeditie
Thijs: Oh Milan wat zijn je ballen zacht
Anoniem: Kom we gaan samen een Lolly eten onder mijn
slaapzak
Dennis: ga maar aan je eigen doosje zitten
Anoniem: Het vuur staat in brand
Anoniem: Ik zit lekker met me stokkie te porren
Dennis: Wipe Wipe onno Wipe
Onno: Nick hoe gaat die er nou in?
Mark: Die komt ff niet lekker binnen
Dennis: damn dan wordt die niet meer hard
Eline: De vrolijkheid stroomt er doorheen
Anoniem: Wordt ik maar eens kwalijk genomen

Datum

Wedstrijd

25 maart

Recreanten wedstrijd deel 3

8 april

Zwemspel deel 3

15 april

Niveauwedstrijd deel 4

22 april

Verenigingscompetitie deel 5

12 mei

Lac deel 4

13 mei

Niveauwedstrijd deel 5

19 - 21 mei

Pinkstertoernooi

Wisten jullie dat:

26/27 mei

Regiokampioenschappen

we al jaren met korting bij de LJ-sport kunnen shoppen?
Wanneer je namelijk bij de kassa aangeeft dat je van de
zwemvereniging bent krijg je 10% korting. Mooi meegenomen
toch..

2/3 juni

Regiokampioenschappen

9/10 juni

Regio miniorenfinales

16 juni

Clubkampioenschappen

17 juni

Regio B Kampioenschappen

22-23 juni

Fun-Nachtmarathon

Vanaf 14 jul

zomervakantie

Is het funkamp net achter de rug, staat het pinkstertoernooi al
weer voor de deur..
Het pinkstertoernooi is het weekend met Pinksteren. Tijdens dit
toernooi worden er 4 wedstrijden gezwommen. Deze
wedstrijden worden gezwommen door de wedstrijdzwemmers.
De voorgaande jaren konden wij op een weide naast het
zwembad kamperen. Dit jaar is het nog even afwachten waar wij
kunnen gaan kamperen. Dit is voor ons ook nog een verassing.
Wanneer het pinkstertoernooi dichterbij komt krijgen de
zwemmers een brief van hun trainer om hieraan deel te nemen.

Omdat het de laatste jaren een beetje in de vergeten la is
gekomen willen jullie hiermee graag even aan herinneren.

Begin deze maand zijn we weer op funkamp geweest!
Vrijdagavond begon het kamp met een leuke “zwemtraining”. Na deze oh zo zware training begon de fietstocht naar de,
nog onbekende, slaapplek voor het weekend. Na een klein halfuurtje fietsen kwamen we aan bij de waterscouting Tjarda
in Sassenheim, waar de warme chocomel op ons stond te wachten.
Zaterdag begonnen we de dag met een fotospel in het centrum van Sassenheim waar zo veel mogelijk opdrachten gedaan
moesten worden. Hiermee konden de groepjes punten verdienen voor de ZVN-challenge. ’s Middags stond er een passende activiteit voor het weer op de planning: schaatsen! Na een korte treinreis en wandeling kwamen we aan bij de schaatsbaan in Leiden. Hier konden de kinderen hun schaatskunsten laten zien. Terug bij het clubhuis werd het avondeten verzorgd door chef Cin: Heerlijke pannenkoeken. Hier hadden de hongerige kinderen wel trek in! Nadat alles op was, werden
de leukste foto’s van het fotospel op de beamer gegooit, en hebben wij elkaar leuk “toe” gelachen! De rest van de avond
kon worden doorgebracht bij het kampvuur.
Zondag gingen we sporten in de Wasbeek. Met spelletjes konden de groepjes de laatste punten voor de ZVN-challenge
verdienen. Helaas komt aan alles een einde en vertrokken we in de middag weer richting huis.
We hopen dat iedereen het naar hun zin heeft gehad, wij hebben er in ieder geval van genoten.
Alle deelnemers bedankt voor jullie gezelligheid, we hebben nu al zin in volgend jaar!!!
Voor alle vrijdagzwemmers een belangrijk bericht:

Bestuur
Bij de laatste algemene ledenvergadering hebben wij kennis
mogen maken met nieuwe, enthousiaste bestuursleden. Debby
Hooghiemstra en Elize vd Berg komen het bestuur versterken.
Het bestuur ziet er nu uit als volgt:

Alle trainingen beginnen namelijk voortaan allemaal om 19:00
uur.

Secetaris: Gerty Tiggelman
Penningmeester: Petra Benninghof
Algemeen bestuurslid: Elize vd Berg
Algemeen bestuurslid: Debby Hooghiemstra
De dames van het bestuur zijn druk op zoek naar een
(mannelijke) voorzitter. Lijkt het je leuk om ze te helpen schaam
je niet.

Aan- / afmeldingen:
Carola van Hunnik
06-20420541
carolavanhunnik@hotmail.com

Overige vragen:
Tonneke van Nobelen
0252-376520
bertnobelen@gmail.com

Secretaris Bestuur:
Gerty Tiggelman
secretaris@zvnoordwijkerhout.nl

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

