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Klaar voor de start van het zwemseizoen 2015-2016 
 
Na de jaarlijkse sluiting van ons gemeentelijk zwembad kan vanaf half september onze zwemschool eindelijk  van 
start gaan. 
 
Het zwemseizoen van de zwemschool start op maandag 14 september 2015.U ontving enkele weken geleden 
reeds een uitnodiging om uw betaling in orde te brengen. Op deze uitnodiging staat het uur wanneer uw kind 
verwacht wordt. 
 
De competitiezwemmers zijn reeds vanaf half augustus terug aan het trainen en zwommen gedurende de 
sluiting van het gemeentelijk  zwembad op een andere locatie. 
 
Dit jaar starten wij ook met een nieuwsbrief die jullie 4 keer per jaar in jullie mailbox zullen ontvangen. De 
bedoeling is om u regelmatig te informeren over onze werking van onze zwemclub.  
We hopen op een schitterend en leerrijk zwemseizoen! 

Start zwemseizoen 

 Sportief zwemmen (groep A) maandag 14 september 2015 

 Sportief zwemmen (groep B) dinsdag 15 september 2015 

 Aqua-gym (groep maandag) maandag 14 september 2015 

 Aqua-gym (groep woensdag) woensdag 16 september 2015 

 Zwemschool dinsdag 15 september 2015 

 Volwassen zwemmen (groep dinsdag) dinsdag 15 september 2015 

 Volwassen zwemmen (groep zaterdag) zaterdag 19 september 2015 

 

Kom naar onze 2e SCZ-Quiz. 
Op vrijdag 27 november 2015 organiseren wij onze  

2e algemene kennis quiz in “De Maalderij” te Sterrebeek. 
 

Durf jij mee te komen quizzen? 
 

Schrijf je in via feestcomite@scz.be.  
Het kost 15 euro per groep van maximaal 5 leden. 

 
Wilt u meer informatie dan kunt u deze krijgen via hetzelfde mailadres. 

mailto:feestcomite@scz.be
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Nieuws van onze zwemschool 
  Start van het nieuwe zwemseizoen. 

Op maandag 14 september 2015 start het nieuwe zwemseizoen voor de 

zwemschool van SCZ. 

Sportief zwemmen groep A start op deze datum, net als de aqua-gym. 

De zwemschool start op dinsdag 15 september om 18 u 30.  

Lees voor de aanvang zeker eens de informatiebrochure door die u kunt 
terugvinden via 
http://www.scz.be/Files/BrochureZwemschool20150331.pdf  
met de nodige afspraken omtrent een vlot verloop. 

De badmuts … een kwelling of toch niet?  
 

Heel veel zwemmers zetten op een verkeerde manier hun badmuts op 

of doen ze op een verkeerde manier af. Hierdoor scheurt de badmuts 

zeer vlug. 

Om dit te vermijden hebben enkele van onze SCZ-leden een filmpje 

gemaakt om lang van jullie badmuts te genieten zonder dat deze 

scheurt. 

http://www.scz.be/zwemschool/werkingzwemschool/72-badmuts 

 

Onze VLABUS-lesgevers 

SCZ kan al enkele seizoenen rekenen op lesgevers van VLABUS. De 

belangrijkste doelstelling van VLABUS is het ondersteunen en 

bevorderen van de professionele tewerkstelling in de sportsector in 

Vlaanderen en Brussel. VLABUS treedt op als werkgever voor 

sportlesgevers in heel Vlaanderen. 

De VLABUS medewerkers die in onze zwemclub actief zijn, begeleiden 

de zwemmertjes met een rode badmuts. Vorig zwemseizoen waren dit 

Lukas Van Assche, Nele Van Rossem en Eduard Deneus. 

Lukas 

Nele 

http://www.scz.be/Files/BrochureZwemschool20150331.pdf
http://www.scz.be/zwemschool/werkingzwemschool/72-badmuts
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Even terugblikken: de Paco-wedstrijd in Leuven 

Vanaf de rode  badmutsen kunnen de zwemmers, na goedkeuring van de trainers , deelnemen aan Paco-
wedstrijden die op regelmatige basis in onze provincie worden georganiseerd.  
 
De bedoeling is om de kinderen tussen 6 en 12 jaar op een ongedwongen en fijne manier kennis te laten 
maken met het wedstrijdzwemmen. 
 
De laatste Paco-wedstrijd van het Seizoen vond plaats op 20 juni in Leuven. De Zaventemse- zwemmers lieten 
zien wat ze konden en dit tot grote tevredenheid van hun trainer Leen en begeleiders Thoma en Annick. 
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Nieuws van onze competitiezwemmers. 

1.Zwemstage Hajdúszoboszló en wedstrijd Londerzeel en Chaudfontaine 
 
Tijdens de maand juli gingen we met de competitiezwemmers op zwemstage in Hajdúszoboszló. Of 
met andere woorden, we gingen een week trainen in het oosten van Hongarije. 
 
Na een korte vliegreis stapten we op de bus voor een rit van nog net geen drie uur. Dankzij de goede 
wegenkennis van onze buschauffeur kwamen we echter al sneller op onze eindbestemming aan.  
 

Ter plaatsen aangekomen was het snel de kamers verdelen, de 
valiezen in de kamers droppen en onze zwemzakken klaarmaken. 
De eerste training stond namelijk al op het programma. Gelukkig 
kenden we ondertussen het zwembad al wel een beetje en kon 
Anna (onze gids ter plaatse) alles snel weer regelen. 
 
 

Deze eerste training was dan ook een opwarmertje voor de komende dagen. Al hadden we niet echt 
veel warmte meer nodig, buiten liep de temperatuur al gauw op tot 37 graden. Hierdoor voelde het 
zwemwater soms zelfs een beetje koud aan (+- 26°C).  
Gelukkig was er ook een warmwaterbad waardoor de zwemmers zich op tijd en stond nog eens extra 
konden opwarmen (na de training uiteraard).  
 
Na een eerste training en wennen aan een 50 m bad, konden de trainingen stilaan weer wat 
uitdagender gemaakt worden. Een beetje afzien op een stage kan geen kwaad. Onze zwemmers 
verteerden deze trouwens heel goed.  
 
Zo’n zwemstage staat uiteraard in het teken van het zwemmen en 
trainen voor de zomerwedstrijden, maar er stond gelukkig ook 
wel wat ontspanning op het programma. 
 
Een van onze ontspanningsmomenten was de uitstap naar het 
aqua-park.  
Dit park heeft heel wat glijbanen in verschillende vormen en 
maten, maar ook snelheden en hellingsgraden. Voor ieder wat 
wils dus.  
De zwemstage van 2015 was alweer een geslaagde editie! Dat konden we ook merken aan de vele 
verschillende persoonlijke besttijden die na stage gezwommen werden tijdens de wedstrijden in 
Londerzeel en Chaudfontaine! 
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2. Belgische Jeugdkampioenschappen Genk 

Het derde weekend van juli stond helemaal in het teken van de Belgische Jeugdkampioenschappen 

(10-14 jaar). Fran, Dauphine en Aïsha mochten hun kunnen laten zien op dit kampioenschap. Onze 

dames gingen ervoor en zwommen enkele nieuwe besttijden 

tijdens dit kampioenschap. Daarnaast zwom Aïsha ook nog de 

limiet voor het Future Team*! Tijdens dit kampioenschap 

konden de dames ook handtekening verzamelen van onder 

andere Pieter Timmers, Kimberly Buys, Glenn Surgeloose, 

Dieter Dekoninck en Yoris Grandjean!  

*Het Future Team is een selectieteam van de Vlaamse Zwemfederatie .Deze richt zich tot meisjes van 11/12 jaar en tot 

jongens van 13/14 jaar. Als zwemclub zijn we fier dat op 4 Jaar tijd 3 van onze zwemmers uit onze eigen jeugdwerking de 

selectie haalden.  

 

3 Belgische Kampioenschappen Charleroi en zomerrecordpoging Leuven 

Na de Belgische jeugdkampioenschappen stond Anke een week later aan de start van de Belgische 

Kampioenschappen in Charleroi (15+). Ze nam deel aan zes nummers en behaalde steeds de finale! 

Tijdens deze finales behaalde ze een zilveren medaille op de 100 m schoolslag, werd ze derde op de 

400 m wisselslag en derde op de 200 m schoolslag. Anke werd verder zevende op de 800 m vrije slag, 

zesde op de 400 m vrije slag en vijfde op de 200 m wisselslag. Enkele dagen na deze 

kampioenschappen nam Anke ook nog deel aan de zomerrecordpoging te Leuven. Hierbij 

verscherpte ze haar eigen provinciaal record op de 200 m vrije slag. Vanaf nu is de te kloppen tijd 

2:05.73.  
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De kalender september 2015- 

december 2015 ( zwemschool ) 
 

Herfstvakantie 

Zwemschool/sportief zwemmen/volwassen zwemmen: 

 geen zwemles van zaterdag 31 oktober 2015 t.e.m. vrijdag 6 november 2015 

 zwemlessen hervatten op zaterdag 7 november 2015 en maandag 9 november 2015 

Aqua-gym (groep maandag & woensdag): 

 de lessen aqua-gym vinden plaats tijdens de normale uren 

Wapenstilstand geen aqua-gym op woensdag 11 november 2015 

B-circuit wedstrijd SCZ zondag 15 november 2015 (start om 13u) 

Tussentijdse evaluatie zwemschool zaterdag 21 november 2015 en dinsdag 24 

november 2015 

Quiz vrijdag 27 november 2015 

Bezoek Sinterklaas & Zwarte Piet dinsdag 1 december 2015 

Brevettendag zaterdag 12 december 2015 

Kerstvakantie 

Zwemschool/sportief zwemmen/volwassen zwemmen: 

 geen zwemles van zaterdag 19 december 2015 t.e.m. vrijdag 1 januari 2016 

 zwemlessen hervatten op zaterdag 2 januari 2016, maandag 4 januari 2016 en dinsdag 5 januari 

2016 

 

Aqua-gym (groep maandag & woensdag): 

 de lessen aqua-gym vinden plaats tijdens de normale uren 

 

 

De volgende editie van onze nieuwsbrief verschijnt in januari 2016 


