
 

 

Kalender 
Paasvakantie 
 

Zwemschool/sportief zwemmen/volwassen zwemmen: 

 geen zwemles van zaterdag 1 april 2017 t.e.m. maandag 17 

april 2017 

 zwemlessen hervatten op dinsdag 18 april 2017 en zaterdag 22 

april 2017 

Competitie: 

 geen droogtraining op maandag 3 april 2017 en maandag 10 

april 2017 

Aquagym (groep maandag & woensdag): 

 de lessen aquagym vinden plaats tijdens de normale uren. 

 

 

Paasmaandag geen droogtraining, zwemtraining en 

aquagym op maandag 17 april 2017 

Dag van de arbeid geen droogtraining, zwemtraining en 

aquagym op maandag 1 mei 2017 

Clubkampioenschap zaterdag 20 mei 2017 

Pinkstermaandag geen droogtraining, zwemtraining en 

aquagym op maandag 5 juni 2017 

Evaluatie zwemschool zaterdag 10 juni 2017 en dinsdag 13 juni 

2017 

Speelles zaterdag 24 juni 2017 

Gouden Eend wedstrijd SCZ woensdag 28 juni 2017 (start om 18u00) 

Einde zwemseizoen 
 Competitie (groep C1 & C2) vrijdag 30 juni 2017 

 Sportief zwemmen (groep A) maandag 26 juni 2017 

 Sportief zwemmen (groep B) dinsdag 27 juni 2017 

 Aquagym (groep maandag) maandag 26 juni 2017 

 Aquagym (groep woensdag) woensdag 21 juni 2017 

 Zwemschool dinsdag 27 juni 2017 

 Volwassen zwemmen (groep dinsdag) dinsdag 27 juni 2017 

 Volwassen zwemmen (groep zaterdag) zaterdag 24 juni 2017 

 

Welkom… 
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Het grauwe weer van de winter 

maakt stilaan plaats voor een vrolijk 

lentezonnetje. Ook het tweede deel 

van ons zwemseizoen is gestart. Nu 

de paasklokken stilaan richting 

België vliegen is het tijd  voor een 

nieuwe nieuwsbrief.  

 

Heel veel leesplezier!   

 

 

 

 



 

 

 

Nieuwe hoofdtrainer vanaf 

 1 april 2017 

Na 7 jaar als hoofdtrainer geeft Bavo Derese op 1 

april 2017 de fakkel door aan Leen Leys. Leen is reeds 

lang actief binnen onze zwemclub. Eerst als 

(competitie)zwemmer, nadien als lesgever binnen onze 

zwemschool. De laatste jaren is ze actief binnen onze 

competitieafdeling waar zij training geeft aan C2. 

Leen zal ondersteund worden door Anaïs De Naeyer 

die de werking van onze zwemschool zal coördineren. 

Wij wensen de beide dames heel veel succes met hun 

nieuwe functie. 

 

Nieuw bestuur 

Leen Leys zetelt als nieuwe 

hoofdtrainer ook in het bestuur van 

onze zwemclub. Nog even een volledige 

voorstelling van ons nieuw bestuur 

vanaf 1 april 2017: 

 

Onze oud-bestuursleden krijgen de prijs van 

sportverdienste van de gemeente Zaventem 
Wim Stevens,onze oud-voorzitter, Marc Derese,onze oud-sportsecretaris en Liesbeth Kieken, onze 

oud-secretaris werden door de gemeente Zaventem in de bloemetjes gezet voor hun inzet voor de 

zwemclub. Zij werden gehuldigd op het gemeentehuis en ontvingen de prijs van sportverdienste 2017 

uit de handen van Dieter Dekoninck, oud-zwemmer van de Olympische estafetteploeg.  

Proficiat aan alle drie! 

                                               

 

 Nieuws van onze zwemclub 

 
Voorzitter 

Kris Geeroms 

 
Penningmeester 

Valentino Ragatuso 

 
Secretaris 

Annick Norré 

 
Sportsecretaris 

Johan Matthijs 

 
Feestcomité 

Katja Soentjens 

 
Hoofdtrainer 

Leen Leys 



 

 

 

Week van de vrijwilliger 

Tijdens de eerste week van maart stonden onze vrijwilligers in de bloemetjes. Graag willen wij hen ook 

bedanken langs deze weg. 

 

David,Sofie,Stijn,Jess… Bedankt om wekelijks aanwezig te zijn tijdens onze zwemschool! Jullie inzet 

voor een vlot verloop van onze zwemschool is onbetaalbaar. 

 

Alain,Wim,Marc,Nathalie en Nadine… Jullie komen niet zoveel meer in onze zwemclub maar bij 

wedstrijden en andere evenementen staan jullie steeds paraat. Super!!! 

 

Liesbeth,Kevin,Christophe,Martine… Tijdens alle evenementen van onze zwemclub zijn jullie aanwezig 

om een handje toe te steken! Een dikke dank u wel! 

 

Onze zwemclub heeft naast trainers, lesgevers, officials, afgevaardigden en een bestuur ook steeds 

nood aan vrijwilligers die zich op regelmatige basis willen inzetten voor onze zwemclub: tijdens de 

zwemschool de ouders en kinderen begeleiden, helpen op onze wedstrijden, eetfestijn, tijdens onze 

kwis… alle helpende handen zijn van harte welkom. 

 

Voel je het zelf kriebelen om op regelmatige basis een handje toe te steken ( vb. tijdens onze 

zwemschool) of kom je als losse medewerker graag een handje toesteken op het eetfestijn, de 

zwemhappening,… Stuur dan gerust een mailtje naar Kris.geeroms@scz.be. Hij neemt dan zo vlug 

mogelijk contact met jou op. 

Op onze website kan je ook de visie van onze zwemclub op het vrijwilligerswerk lezen. Klik gerust door 

naar volgende link: 
 

Eetfestijn 

Op zaterdag 18 maart vond in de Maalderij 

te Sterrebeek ons jaarlijks Amerikaans 

eetfestijn plaats.  

Vele zwemmers, ouders en sympathisanten 

genoten van de lekkere hamburgers en de 

smakelijke ribbetjes.  

Bedankt voor jullie aanwezigheid en hopelijk 

tot volgend jaar! 

 

mailto:Kris.geeroms@scz.be


 

 

Zwemhappening 

Eind januari konden onze zwemmers van de zwemschool samen met hun ouders genieten van een 

uurtje zwemplezier. Na de gezamelijke opwarming was het tijd voor eendjes vangen, waterpolo, 

blikken gooien en veel meer waterpret! 
 

Nieuws van onze zwemschool 

 

26 maart: Paco-wedstrijd Zaventem 
 

Op zondag 26 maart werd het Zaventems zwembad ingepalmd door zo’n 100 

enthousiaste zwemmertjes uit de zwemscholen van verschillende zwemclubs uit 

de omgeving. 15 van onze zwemmertjes namen deel aan deze wedstrijd waar 

deelnemen belangrijker is dan winnen. Om 14 uur luidde het fluitsignaal van de 

kamprechter. 

Het leek net echt: een kamprechter, een starter en echte officials die de 

wedstrijd in goede banen leidden. De zwemmers kregen voor de start ook nog 

goede raad van hun lesgevers. Het werd een boeiende namiddag met vele 

supergemotiveerde deelnemers. 

Alle kinderen gingen naar huis met een welverdiende Paco-medaille. Misschien 

de eerste van zovelen… 

 



 

 

 

 
1. De Vlaamse (jeugd)kampioenschappen komen eraan ! 

 

Nieuws van onze zwemschool 

Vlaamse Week tegen Pesten 

Van 17 tot 24 februari vond te Vlaamse Week tegen Pesten 

editie 2017 plaats. Iedere week leven ontelbare kinderen en 

jongeren zich uit met hun favoriete sport. Toch wordt 1 op 

de 10 gepest in een sportomgeving. Pesten is schadelijk, 

kwetsend en laat een leven lang sporten na. Met de Time 

Out tegen Pesten gaan we met heel de sportsector tegen 

pesten. 

Ook Swimming Club Zaventem deed mee aan de Time Out 

tegen Pesten. 



 

 

 

 

        

               

 

Nieuws van onze competitiezwemmers 

 

De 17- jarige Anke Geeroms plaatste zich tijdens de Flanders Speedo Cup eind januari voor de Europese 

Jeugdkampioenschappen in Israël én voor de Wereld Jeugdkampioenschappen in de Verenigde Staten. 

Deze vinden plaats tijdens de zomer. 

Zij zal er op beide wedstrijden de 100  en de 200 meter schoolslag zwemmen. 

Anke begon op 13 jarige leeftijd in de topsportschool zwemmen te Wilrijk. Daar ontwikkelde zij zich onder 

leiding van de trainers van de Vlaamse Zwemfederatie tot een uitmuntende schoolslag en 

wisselslagzwemster. Nadat zij voor SCZ verschillende Vlaamse en Belgische titels bij elkaar zwom, werd 

zij vorig jaar zwemster voor BRABO ( u weet wel, de club van Pieter Timmers en co) waar zij kan genieten 

van uitstekende trainingsfaciliteiten. 

De hele SCZ familie wenst Anke heel veel succes en wij hopen natuurlijk op fantastische tijden! 

 

Oud-SCZ zwemster Anke Geeroms plaatst zich voor de Europese 

Jeugdkampioenschappen én voor de Wereld Jeugdkampioenschappen 

De Vlaamse 

Jeugdkampioenschappen 
 

Begin februari namen 3 van onze 

competitiezwemmers deel aan het VJK zwemmen. 

Dit is het Vlaams Kampioenschap voor zwemmers 

van 14 jaar en jonger. Het werd een zeer groot 

succes voor SCZ. Naast een pak besttijden 

zwommen Aïsha,Laurenz en Floor verschillende top 

10 plaatsen bij elkaar! Proficiat alle drie! 



 

 

 

 

Nieuws van onze competitiezwemmers 

Onze sportsecretaris, Johan Matthijs, volgt momenteel een opleiding tot 

kamprechter. Een kamprechter heeft de leiding van een zwemwedstrijd. Hij 

heeft de leiding over de officials, de starter, zwemmers en toeschouwers. Hij 

beslist over alle problemen die betrekking hebben op de lopende wedstrijd. De 

kamprechter beslist ook over elke uitsluiting van een zwemmer.  

Kamprechter word je niet zomaar. Je moet een aantal jaar ervaring hebben als 

official en nadien dien je het examen van jurysecretaris af te leggen. Tevens dien je minstens 2 

jaar als jurysecretaris te fungeren. Na het slagen voor een schriftelijk en mondeling examen 

moet je stage te lopen en drie examenwedstrijden te begeleiden. Dit seizoen werden er op 

Vlaams niveau 3 nieuwe kamprechters aangesteld. Wat een uitzonderlijk veel is. Wij wensen 

Johan dus een dikke proficiat met zijn titel! 

Tevens doen wij nogmaals een warme oproep aan de ouders van onze wedstrijdzwemmers. Wij 

zijn nog steeds op zoek naar officials.  Zoals dit immers geldt voor iedere competitiesport, is 

het noodzakelijk dat er op een wedstrijd mensen aanwezig zijn die het hele gebeuren in goede 

banen leiden. Mensen die zorgen dat de competitievoorschriften en –regels nageleefd worden. 

Hiervoor hebben we jullie hulp nodig . SCZ beschikt momenteel over 8 actieve tot  zeer actieve 

officials.  Wij zijn deze ouders zeer dankbaar , want indien zij er niet zouden zijn kunnen jullie 

kinderen geen wedstrijden zwemmen. SCZ hanteert immers de regel “ niet voldoende officials , 

geen wedstrijd ! “ . Dit om de hoge boetes te vermijden. 

De afgelopen jaren kende SCZ een enorme groei van haar competitieafdeling. Op 2 jaar tijd 

verdubbelde het aantal competitiezwemmers. Er kwam echter maar 2 officials bij ( en zijn  er 

twee in opleiding). Onze huidige officials zijn tevens allemaal ouders van zwemmers van C1 ( 

oudste competitiezwemmers ). Wij zijn dus DRINGEND op zoek naar nieuwe krachten. Wij 

richten ons vooral naar de ouders van C3 en C2. 

In het najaar is er terug een opleiding. Indien jullie meer informatie willen kunnen jullie een 

berichtje sturen naar onze sportsecretaris johan.matthijs@scz.be. 

Onze sportsecretaris schopt het tot kamprechter 

 

mailto:johan.matthijs@be

