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Kalender 
Competitiezwemmers  

juli en augustus 
Zwemstage: 

C1 en C2: Narbonne, 2 tot 9 juli 2016 

C3: Zaventem, 2 tot 9 juli 2016 (de uren en 

dagen zie mail die jullie hebben ontvangen) 

Wedstrijden: 

Vlaams Zomercriterium: 15-16-17 juni 

Belgische Jeugd: 22-23-24 juni 

Record poging Londerzeel: 19 juni avond 

Voorwoord 

 

Beste leden, ouders, trainers en sympathisanten,   

De vakantie staat stilaan voor de deur. De examens en toetsen zijn achter 

de rug en de rapporten zijn afgehaald. Eindelijk tijd om te ontspannen en te 

genieten van de vakantie. 

Ook het zwemseizoen van Swimming Club Zaventem loopt ten einde.  

De zwemschool, aqua-gym en het sportief zwemmen maken zich op voor een 

welverdiende vakantie. 

De jongste competitiezwemmers hebben op 29 juni hun laatste wedstrijd 

van het seizoen in hun vertrouwde zwembad.  

Onze oudere competitiezwemmers vertrekken nog op stage naar “La Douce 

France“ en hangen eind juli hun zwembroek of badpak voor enkele weken aan 

de haak. 

 

De lesgevers, trainers en het bestuur wensen jullie een fijne vakantie en 

tot in september! 

 

 

Start van het nieuwe zwemseizoen en inschrijvingen voor het 
volgende zwemseizoen 

Eind augustus ontvangt u van 

onze secretaris een mail met de 

vraag of uw kind of uzelf nog wil 

zwemmen in onze zwemschool 

gedurende volgend seizoen. Er is 

tevens een vraag tot betaling aan 

verbonden. In dezelfde mail 

staat ook vermeld wanneer uw 

kind of uzelf in het zwembad 

verwacht wordt en in welke 

groep en om welk uur er 

gezwommen wordt. 

Bij deze mail zal er in bijlage het 

huishoudelijk reglement zitten. 

Lees deze goed door want 

wanneer u betaalt, gaat u 

automatisch akkoord met het 

huishoudelijk reglement van de 

zwemclub. 

Indien u wenst dat ook broertjes 

en/of zusjes mee komen 

zwemmen, dan moet u hen steeds 

inschrijven via de website 

www.scz.be. Zij zijn NIET 

automatisch mee ingeschreven. U 

wordt dan gecontacteerd zodra 

er een plaatsje vrij is in de 

juiste groep. 

Wanneer u nu al weet dat uw 

kind (of uzelf) volgend zwemjaar 

niet meer wenst te zwemmen in 

onze club, kan u nu reeds een 

mailtje sturen naar onze 

secretaris 

(secretariaat@scz.be). 

Het zwemseizoen start normaal 

gezien half september, na de 

jaarlijkse sluiting van het 

zwembad. Hou uw mailbox 

hiervoor in de gaten! 

  

 Digitale jaargang 1 Junil 2016 

http://www.scz.be/
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DANK JE WEL ! 

Na vele jaren hebben de bestuursleden Marc Fievez en Marc Derese besloten om een punt te zetten achter hun 

carrière binnen de zwemclub. 

Marc Derese en Marc Fievez zijn ouders van enkele ex-competitiezwemmers en trainers en zetelden ook in het 

bestuur. Marc Fievez zorgde voor de financiële kant als onze penningmeester en Marc Derese was sportsecretaris en 

was zo verantwoordelijk voor de inschrijving van de wedstrijden voor onze competitiezwemmers. Hij was tevens ook 

starter op onze wedstrijden. 

Het bestuur, de lesgevers en trainers willen beide heren van harte bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze club! 

Zonder jullie had de zwemclub nooit optimaal kunnen werken! 

   

De functie van penningmeester is overgenomen door Valentino Ragatuso. Valentino is lesgever in de zwemschool en voor 

sportief zwemmen. Hij is tevens een oud-competitiezwemmer. 

Johan Matthijs neemt vanaf volgend seizoen de functie van sportsecretaris over. Johan is de jurysecretaris op onze 

wedstrijden. Hij is tevens official binnen de competitiegroep en vader van 2 van onze competitiezwemmers. 

Welkom aan beiden! 

Onze nieuwe bestuursploeg vanaf september 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even dit … 
Enkele weken geleden verdwenen er uit de meisjeskleedkamer een duur paar schoenen. Deze schoenen waren 

opgeborgen in een kastje.  

We maken ons echt zorgen over het verdwijnen van verschillende zaken ( bijvoorbeeld I-Pods, kledij, schoenen,…). 

Soms worden zwemzakken van zwemmers bewust opengemaakt om er voorwerpen uit te halen. Dingen van andere 

zwemmers bewust meenemen kunnen wij niet toestaan in onze zwemclub. Dit is gedrag dat wij zeker niet kunnen en 

willen aanvaarden. Mocht je in een niet te weerstane drang spullen hebben meegenomen die niet van jou zijn, breng ze 

dan terug. Het verdriet dat je de eigenaar berokkent is veel groter dan het plezier dat je er zelf aan hebt. 

Wij vragen ook aan de ouders hier alert voor te zijn! Wij rekenen op het gezond verstand en de medewerking van allen! 

  

Valentino en 

Marc Fievez 

Johan en 

Marc Derese 

Van links naar rechts: 

Kris Geeroms (bestuurslid), Wim Stevens (voorzitter), Bavo Derese (hoofdtrainer), Johan Matthijs (sportsecretaris), 

Elisabeth Kieken (secretaris), Valentino Ragatuso (penningmeester), Katja Soentjens (hoofd feestcomité) 

http://www.scz.be/
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 De zwemhappening en clubkampioenschap
 

Op 4 juni werd het Zaventemse zwembad omgetoverd tot een heus zwemparadijs. Samen met hun ouders mochten onze 

zwemmers van de zwemschool deelnemen aan de spelletjes van het “Super Cool Zwemparadijs“. Aan de vele lachende 

gezichten te zien was het een zeer geslaagde eerste editie! De foto’s kan je vinden op onze Facebook pagina (met dank 

aan Isabelle Bisschop). 

 

 

 

 

Vanaf 19 uur vond ook het jaarlijks clubkampioenschap plaats waar zwemmers vanaf de groene badmutsen aan konden 

deelnemen. Door middel van verschillende handicaps werd er een sportieve strijd om de kampioensbeker gehouden. Op 

het podium bij de niet –competitiezwemmers stonden Marc (groene badmutsen), Neo (donkerblauwe badmutsen) en 

Nathalie (volwassenen). 

 

 

 

 

De ludieke aflossing waar gemengde ploegen van geoefende zwemmers en minder geoefende zwemmers het tegen elkaar 

opnamen werd gewonnen door de ploeg van Bavo (hoofdtrainer), Arno (lesgever), Valentino (lesgever) en Salah (oud-

lesgever). Proficiat allemaal!  

Speel les  

 

 

Twee weken na de zwemhappening werden de 

zwemmers opnieuw getrakteerd op een 

verrassing. Er werd een heus water –  

springkasteel gebouwd waar onze zwemmers naar 

harte lust op konden spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

.

Nieuws van onze zwemschool 

http://www.scz.be/
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Een groepje zwemmers in de kijker 
 

Dit zijn onze gele en donker blauwe badmutsen  

Nu is het de beurt aan de 2 laatste groepen van de 

zwemschool, de gele en donker blauwe badmutsen. 

We zullen eerst eens beginnen met de gele badmutsen 

die onder leiding staan van Bavo. 

De gele badmutsen kennen de drie zwemstijlen al maar 

hebben nog wat werk nodig aan het verfijnen van hun 

techniek. Bavo helpt hen hierbij en zorgt er eveneens 

voor dat ze steeds meer lengtes kunnen zwemmen. 

 

De donker blauwe badmutsen krijgen dan weer les van 

Michel. Hij zorgt ervoor dat de zwemmers hun stijl nog 

meer vervolmaken en hij leert hen ook de juiste 

keerpunten te nemen. Bij Michel zwemmen de kinderen 

nog langer achtereen ter bevordering van hun conditie. 

Na de donker blauwe badmutsen gaan de kinderen een 

keuze moeten maken. Ga ik door met zwemmen bij de 

sportieve zwemmers, ga ik competitie zwemmen of stop 

ik ermee? Om deze keuze goed geïnformeerd te kunnen 

maken kun je een presentatie terug vinden op onze 

website www.scz.be. 

.

Dit is onze Fast-Track 

De zwemmers van de Fast-Track zwemmen iedere zaterdagavond onder leiding van Katja en Annick. 

Ze kunnen reeds vlot zwemmen in schoolslag en leren in een versneld tempo rug en crawl. Dit zorgt ervoor dat wanneer 

ze slagen voor hun test, zij kunnen mee zwemmen in de zwemschool (meestal bij de rode of groene badmutsen) totdat 

ze de hele zwemschool hebben doorlopen. 

Nieuws van onze zwemschool 

  

  

http://www.scz.be/
http://www.scz.be/
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Clubkampioenschap  

 

Ook onze competitiezwemmers 

namen aan het clubkampioenschap 

deel. De winnaars van deze groep 

zijn Floor (Clubkampioen), Lena 

(2de plaats), Brent (3de plaats). 

Ook aan deze ( en alle andere 

zwemmers ) een dikke proficiat!! 

 

 

 

 

Een groepje competitie zwemmers in de kijker 
Onze competitie groep C1: trainer Michel  

De competitiegroep van Michel 

(C1) is de meest ervaren groep 

competitiezwemmers. De meeste 

zwemmers van deze groep doen al 

5 jaar of langer mee aan 

wedstrijden op verschillende 

niveaus. Deze zwemmers kan je 5 

keer per week baantjes zien 

trekken in het Zaventemse 

zwembad. 

Er is nog aandacht voor techniek, 

maar ook uithouding en snelheid 

spelen een belangrijke rol. Deze 

zwemmers beheersen ook zeer 

goed de 4 zwemstijlen. 

De meeste zwemmers doen mee 

aan grote wedstrijden zoals  de 

provinciale, de Vlaamse en de 

Belgische kampioenschappen. Zij 

nemen ieder jaar (verplicht) deel 

aan een wedstrijd lange afstand 

(dit wil zeggen 800 en/of 1500 

meter). Deze groep telt 

verschillende provinciale 

kampioenen. Enkele zwemmers 

stonden ook reeds op het podium 

bij de Vlaamse en de Belgische 

kampioenschappen. 

De nadruk ligt echter op het 

verbeteren van persoonlijke 

besttijden 

. 

 

 

  

Nieuws van onze competitie zwemmers 

Pierre – Tim – Céline – Michel – Killian 

Thoma – Dauphine – Luna – Fran – Brent - Sabri 

http://www.scz.be/
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Kampioenenviering  

Jaarlijks worden in onze gemeente de verschillende kampioenen van de verschillende zwemclubs gevierd. Onze 

zwemclub vaardigde dit jaar onze medaillewinnaars van de provinciale kampioenschappen af. 

Michel Bogaerts (3 e plaats 800 meter vrije slag , provinciaal kampioen 1500 meter vrije slag) 

Laurenz Matthijs (2e plaats 1500 meter vrije slag) 

Céline Claeys (2e plaats 50 meter rugslag) 

Luna Bogaerts (3de plaats 50 vrije slag) 

Dauphine Matthijs (provinciaal kampioen 100 en 50 meter rugslag, 2e plaats 200 meter rugslag en 50 vrije slag,       

3e plaats 100 meter vrije slag) 

Aisha Bogaerts (provinciaal kampioen op 400 meter wisselslag en 200 meter vrije slag ,2de plaats op 1500 vrije slag 

,3e plaats op 200 wisselslag ,100 rugslag en 400 vrije slag ) 

Fran Geeroms (3de plaats op 800 meter vrije slag) 

Miniemen–meisjes (Fran Geeroms, Dauphine Matthijs,Céline Claeys, Luna Bogaerts) 3e plaats op de 4X100 wisselslag en 

de 4X200 vrije slag . 

Proficiat allemaal !!! Ook aan al onze andere competitiezwemmers die dit zwemjaar aan de start kwamen wensen wij een 

dikke proficiat voor hun inzet , hun trainingsijver en hun persoonlijke besttijden! 

 

Fijne vakantie allemaal en tot in september! 
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