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SCZ wenst jullie voor 2020, 12 maanden
zwemvreugde, 52 weken zwemplezier, 366 dagen
zwemsucces, 8784 uren gezondheid!

WEETJES

Evelyn,
lesgeefster
witte
badmutsen,
sportief zwemmen, heeft
haar diploma lesgever
initiator zwemmen
behaald. Proficiat!
30 nov - parcours!

Mieke, lesgeefster
G-Zwemmen, is de
trotse moeder van
Marcel geworden.
december 2019
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Maak kennis met Leen Leys
Competitie Hoofdtrainer

Zwemmen doet
Leen sinds ze 3
jaar oud is, en ze
wou niet alleen,
het moest voor
haar! Zo vertelt
haar papa haar
toch. Ze begon
niet meteen bij
SCZ, daar zou ze pas aansluiten op
haar 8 jaar, bij de groene badmutsen.

Zo is ze van de zwemschool naar
de competitiegroep gegaan, daarna
lesgever geworden, trainer bij de
competitie en nu hoofdtrainer en
trainer van C2 en de seniors.
Passie en betrokkenheid zijn de basis!
En deze heeft Leen in overvloed. Ze
vindt het fijn die passie te kunnen
delen. De sociale contacten zijn haar
grootste motivatie als trainer.

Bij haar rol als hoofdtrainer komt
heel wat kijken: overschakeling van
zwemschool naar competitie, planning

van de wedstrijden, samen met de
andere trainers de algemene strategie
bepalen, … Daarnaast is ze ook nog
actief in de zwemschool.

Leen’s grootste doel? Zorgen dat
iedereen met plezier komt zwemmen
en kan bijleren en daarbij de balans
bewaren tussen beide.

Kapstokvoeten en Steekvoeten

Bij het zwemmen gebruik je meestal
steekvoeten. Je houdt je voeten dan
gestrekt als een ballerina die op haar
tenen staat.
Schoolslag doe je anders. Met
steekvoeten kan je niet goed duwen
tegen het water en dus ook niet goed
vooruit gaan.
Gebruik
voor
schoolslag
kapstokvoeten. Maak een hoek tussen
je voeten en je onderbenen. Je trekt
je tenen op richting kin en draait
tegelijkertijd je voeten naar buiten. Zo
kan je goed duwen tegen het water.

KALENDER JANUARI - FEBRUARI 2020

25 & 28 januari 2020: Evaluaties zwemschool
25 januari 2020: Evaluaties fasttrack
1 februari 2020: Jaarlijkse zwemhappening
4 februari 2020: Start tweede lessenreeks van het seizoen
https://nl-nl.facebook.com/scz001

meer info op keerzijde

KALENDER in detail januari - juni 2020
Evaluaties in de zwemschool. De zwemmers die slagen mogen overgaan naar
een hogere groep
Evaluaties van de fasttrack vindt plaats
25 januari 2020
Jaarlijkse zwemhappening. Ouders en kinderen worden die avond samen
1 februari 2020
verwacht in het zwembad (met zwembroek of badpak) om een uur allerlei
spelletjes te doen in het water. Meer info volgt in de mailbox binnenkort.
De kinderen van de zwemschool en de fasttrack die slagen stappen nadien in
4 februari 2020
in onze zwemschool
De tweede lessenreeks van het seizoen start
4 februari 2020
22 tot 28 feb 2020 Krokusvakantie: Geen les voor sportief A/B/C/D, fasttrack, volwassenen en
zwemschool
PACO wedstrijd (recreatieve wedstrijd voor de leden van de zwemschool, vanaf
8 maart 2020
rode badmutsen) en CVB ( wedstrijd voor licentiezwemmers) georganiseerd
door SCZ
4 tot 17 april 2020 Paasvakantie: geen les voor sportief A/B/C/D, fasttrack, volwassenen en
zwemschool
Paasmaandag, geen les voor aquagym maandag en geen training competitie
13 april 2020
25 & 28 april 2020 Tussentijdse evaluatie zwemschool
Geen training competitie
1 mei 2020
Clubkampioenschap
30 mei 2020
Pinkstermaandag: Geen zwemles voor sportief A en volwassenen maandag,
1 juni 2020
geen aquagym, geen competitietraining
Laatste les voor aquagym woensdag
17 juni 2020
20 & 23 juni 2020 Evaluaties en overgangstesten na de tweede lessenreeks van het seizoen
Laatste zwemles voor sportief A, volwassenen maandag, laatste les aquagym
22 juni 2020
maandag
Laatste les volwassenen dinsdag
23 juni 2020
Gouden Eend ( wedstrijd voor 9-10 jarigen licentiezwemmers) georganiseerd
24 juni 2020
door SCZ
Laatste zwemles + speelles, receptie einde seizoen voor alle medewerkers.
27 juni 2020
Afhalen van de evaluaties
Recordpoging (wedstrijd voor licentiezwemmers die deelgenomen hebben aan
14 juli 2020
de stage) georganiseerd door SCZ.
25 & 28 jan 2020
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