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Liefde is ... samen zwemmen

Op zaterdag 1 februari, vier dagen 
voor de start van de tweede 
lessenreeks en de instap van een 
aantal nieuwe zwemmertjes, vond 
onze jaarlijkse “Zwemhappening” 
plaats.

Een uitgelaten bende enthousiaste 
waterratjes konden al hun speelse 
energie kwijt in ons zwembad. 
Klimmen, springen, glijden, bommetje, 
alles mocht op deze dag. Broers en 
zusjes mochten er gezellig bij, mama’s 
en papa’s ook. Op waterplezier staat 
immers geen leeftijd!
Onze huidige en toekomstige 
lesgevers en vrijwilligers stonden zoals 
steeds klaar met begeleiding, raad 
en uitleg waar nodig en hielden een 
oogje in het zeil, want ‘safety first’ 
uiteraard.

Het was een gezellige actieve 
namiddag voor groot en klein, waarop 
we jullie hopelijk volgend jaar weer 
even talrijk zullen mogen ontmoeten.
Albin Maaskant (6 jaar) vond het in elk 
geval de max : “Het was heel leuk, en 
het allerleukste was die grote glijbaan 
die midden in het zwembad lag!”. Die 
mag er dus volgend jaar zeker weer 
bij, we onthouden het Albin!

Tussen 7 en 8 februari, hebben 
Lien en Thibault top prestaties 
geleverd tijdens de Vlaamse 
j e u g d k a m p i o e n s c h a p p e n  i n 
Antwerpen: nieuwe besttijden werden 
gezwommen en zelfs een 3de plaats 
voor Lien bij de 200 vlinder.

Vlaamse
Jeugdkampioenschappen 

22 tot 28 feb 2020 Krokusvakantie: 
Geen les voor sportief A/B/C/D, fasttrack, volwassenen en zwemschool

8 maart 2020 PACO wedstrijd
4 tot 17 april 2020 Paasvakantie idem Krokusvakantie

KALENDER FEBRUARI - MAART 2020             meer info op keerzijde

Op 14 januari 2020, 
heeft SCZ zijn 500ste lid 
ingeschreven!

Op 8 maart, 
organiseert SCZ een 
PACO (voor niet 
competitiezwemmers) en 
een CVB wedstrijd. Heeft u 
zin/tijd om ons te komen 
helpen? Contacteer             
Katja.Soentjens@scz.be

Verloren Voorwerpen? 
1   Ga naar www.scz.be                                           
2   Zwemmers                         
3   Verloren Voorwerpen

Nieuwe official: 
Frank, papa van Milan 
(C4) is voor zijn examens 
geslaagd. 

           Proficiat!



KALENDER in detail februari - juli 2020

Verloren voorwerpen? vind ze terug op SCZ Website: 
http://www.scz.be/onze-zwemmers/verloren-voorwerpen

22 tot 28 feb Krokusvakantie: Geen les voor sportief A/B/C/D, fasttrack, volwassenen en 
zwemschool

8 maart PACO wedstrijd (recreatieve wedstrijd voor de leden van de zwemschool, vanaf 
rode badmutsen) en CVB ( wedstrijd voor licentiezwemmers) georganiseerd 
door SCZ

4 tot 17 april Paasvakantie: Geen les voor sportief A/B/C/D, fasttrack, volwassenen en 
zwemschool

13 april Paasmaandag, geen les voor aquagym maandag en geen training competitie

25 en 28 april Tussentijdse evaluatie zwemschool

1 mei Geen training competitie

30 mei Clubkampioenschap

1 juni Pinkstermaandag: Geen zwemles voor sportief A en volwassenen maandag, 
geen aquagym, geen competitietraining

17 juni Laatste les voor aquagym woensdag

20 en 23 juni Evaluaties en overgangstesten na de tweede lessenreeks van het seizoen

22 juni Laatste zwemles voor sportief A, volwassenen maandag, laatste les aquagym 
maandag

23 juni Laatste les volwassenen dinsdag

24 juni Gouden Eend ( wedstrijd voor 9-10 jarigen licentiezwemmers) georganiseerd 
door SCZ

27 juni Laatste zwemles + speelles, receptie einde seizoen voor alle medewerkers. 
Afhalen van de evaluaties

14 juli Recordpoging (wedstrijd voor licentiezwemmers die deelgenomen hebben 
aan de stage) georganiseerd door SCZ.

Verloren
Voorwerpen

Dorpsstraat 239, 3078 Meerbeek
016/ 40 99 38 0473/ 47 45 88

info@vtek.be www.vtek.be

architecten

Krivaro Technics, Leuvensesteenweg 672 
3071 Erps-Kwerps Tel 016 200 010

http://www.krivaro-technics.be

Verzekering Kris Meert 
Mechelsesteenweg 492 

1930 Nossegem 02/305.82.81
 kris@emka-invest.be

https://zaventem.pv.be
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