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Jarig in april en mei 

Isabel van Katwijk  09 april 
Louisa Shi   18 april  

Danny van Grondelle  22 april  
Zara Sendic    26 april 
Inge Hornis    26 april 
Luke van de Pasch  3 mei 
Marjon Pol   12 mei 
Nourah Taya   21 mei 
Lisa Shi    24 mei 

 

Inge heeft een dochter! 
Hoera!!!....Op woensdag 28 maart 2018 is 
Tooske geboren na een snelle bevalling. 
Inmiddels is Tooske alweer 3 weken oud en 

doet ze het erg goed. Ze is een rustig en 
tevreden meisje. Inge en Tooske komen snel 
een keer langs in het zwembad om de 
beginselen van het zwemmen te bekijken. Je 
kan nooit te vroeg beginnen met een moeder 

die zwemtrainer is.  
 

 
 
Trainingsopbouw 
De afgelopen weken hebben de TT3, JJ2, JJ3 
en de Senioren heel hard getraind. Ieder 

zwemseizoen bestaat uit verschillende 
perioden waarin wordt toegewerkt naar een 
belangrijke wedstrijd. Het grootste, 
algemene, gedeelte van het seizoen (de AVP) 

staan de trainingen vooral in het teken van 
het vergroten van de conditie en verbeteren 
van de techniek. Een kortere periode van het 

seizoen (de SVP) wordt er specifiek gewerkt 
aan het sterker maken van je lichaam zodat 
je, na een periode van rust (taper), je beste 
races kunt zwemmen tijdens de 
piekwedstrijd: het Waldsee Schwimmfest in 
Krefeld.  
 

Tijdens de vierweekse SVP periode zijn de 
zwemmers echt tot het uiterste gegaan en 
zijn er grenzen verlegd. De trainingen waren 

flink zwaar, maar door samen te strijden is 
iedereen er goed doorheen gekomen. Na de 
SVP krijgen de zwemmers twee weken de tijd 
om goed uit te rusten om daarna, in Krefeld, 
de beste races neer te zetten. De trainers 

willen nogmaals benadrukken dat we 
ontzettend trots zijn op de zwemmers. Wij 
hopen dat er mooie resultaten uit voort 
komen. 
 
Algemene Leden Vergadering Zwemlust 

Op dinsdag 24 april vindt om 19.00 de 
voorjaars ALV plaats in de kantine van 
Zwembad Den Hommel. Wij hopen dat er 
flink wat vrijwilligers/ouders van de 

wedstrijdafdeling aanwezig zijn om het 
bestuur te steunen. 
 

Wedstrijdkalender 
De komende tijd staan de volgende 
wedstrijden op het programma: 
 

 

Weekend 
28/29 
april 

Het Waldsee 
Schwimmfest in 
Krefeld.  

TT1,2,3 - 
JJ 2,3 -
Senioren 

3 t/m 6 
mei 

ONMK lb -  
Den Haag 

Masters 

13-5 Limietwedstrijd-  
Amersfoort 

JJ3  

19-5 Vallei Bokaal - 
Veenendaal 

SwimKick (op 
uitnodiging) 
TT1,2,3 en 

JJ2 

26/27 

mei en 
2/3 juni 

Regionale 

kampioenschappen 
A lb - Amersfoort 

TT3(junioren), 

JJ3 en 
Senioren met 
limiet (A) 
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Trainingen in de meivakantie 
In de periode van vrijdag 27 april 2018 
(Koningsdag) tot en met zaterdag 12 mei 
2018 volgen we een aangepast 
trainingsschema.  

Let op!: Voor de zwemmers van de 
Swim-Kick (SK1 en SK2) zijn er geen 
trainingen in deze periode.  
De TT1,2,3 en JJ2,3 en de Senioren trainen 
volgens onderstaand schema.   
 

Vrijdag 

27/4  

16.45 – 18.30  

Den Hommel  

Training 

vervalt ivm 

Duitsland  

 17.30 – 18.30 

de Kwakel 

Training 

vervalt ivm 

Duitsland  

Zaterdag 

28/4  

7:30 – 9:00  

De Kromme Rijn  

Training 

vervalt ivm 

Duitsland  

Maandag 

30/4  

16:30 – 18:00 

De Kromme Rijn  

Training 

vervalt 

(rustdag na 

Duitsland)  

 17:00 – 18:30 

Den Hommel 

Training 

vervalt  

Dinsdag 

1/5  

16:30 – 18:00 

De Kromme Rijn  

TT 3 - JJ2, JJ3 

- Senioren  

 17:00 – 18:45 

Den Hommel 

Training 

vervalt  

Woensdag 

2/5  

17:30 – 19:30 

Den Hommel  

Senioren  

 18:30 – 19:30 

Den Hommel 

TT1, TT2, TT3 

– JJ 2, JJ3  

Donderdag  

3/5 

17:15 – 18:15 

De Kwakel  

Training 

vervalt  

 

 

Vrijdag 

 4/5 

16:45 – 18:30 

Den Hommel  

JJ 3 - 

Senioren  

 17:30 – 18:30 

Den Hommel 

TT 1, 2, 3 –  

JJ 2 

Zaterdag 

5/5  

7:30 – 9:00 

De Kromme Rijn  

TT 3 – JJ 3 - 

Senioren  

Maandag 

7/5  

16:30 – 18:00 - 

De Kromme Rijn  

JJ2, JJ3 - 

Senioren  

 17:00 – 18:30 – 

Den Hommel 

Training 

vervalt  

Dinsdag 

8/5  

16:30 – 18:00 

De Kromme Rijn  

TT 3 - JJ3 - 

Senioren  

 17:00 – 18:45 – 

Den Hommel 

Training 

vervalt  

Woensdag 

9/5 

17:30 – 19:30 – 

Den Hommel  

Senioren  

 18:30 – 19:30 – 

Den Hommel 

TT1,2,3- 

JJ2,3 

Donderdag  

10/5  

17:15 – 18:15 – 

De Kwakel  

Training 

vervalt  

Vrijdag 

11/5  

16:45 – 18:30 – 

Den Hommel  

JJ 3 - 

Senioren  

 17:30 – 18:30 – 

De Kwakel  

Training 

vervalt  

Zaterdag 

12/5  

7:30 – 9:00 –  

De Kromme Rijn  

TT 3 – JJ 3 - 

Senioren  

 
Spreekuur GoFysio 
Woensdag 16 mei is onze fysio, Thijs Ruyten, 

van 18.00 – 19.00 uur aanwezig in zwembad 
den Hommel. In verband met de vakantie is 
het inloopspreekuur voor één keer op de 
derde woensdag van de maand. Thijs 

assisteert 
bij de 

landtraining
en kijkt 
mee bij de 
zwemtraini

ng. Ook is 
het 
mogelijk 

vragen te 
stellen en 
een 
eventuele 
blessure 
door Thijs 
te laten 

screenen. 
Wil je meer 

informatie over GoFysio bezoek dan de 
website www.gofysio.nl 

http://www.gofysio.nl/
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Verslag van de wedstrijden  
SwimKick–Minioren 3/ Junioren-Jeugd 4 
Zowel de de SwimKick- Minioren als de 
Junioren-Jeugd hebben in maart weer een 
wedstrijd van het circuit gezwommen. Op 10 

maart zwommen de Swim-Kickers en de 
Minioren in Houten. Voor sommige zwemmers 
was het de allereerste wedstrijd en dat is best 
spannend. Gelukkig kregen ze veel steun en 
aanmoediging van hun teamgenoten.  
Op 24 maart zwom een deel van de Junioren 

en Jeugd het circuit in IJsselstein. Het was 
erg gezellig en meerdere zwemmers hebben 
zich geplaatst voor de finales.  
 

 
 
Competitie deel 4 
Op zondag 18 maart stond de vierde en 

laatste competitieronde op het programma. 
Met competitiepartner de Haaien uit Leusden 
werd weer keihard gestreden voor de punten. 
Zwemlust zwom een goede ronde met een 

mooie, complete ploeg. De eindscore van 
deze ronde was 5235,29 en dit was goed voor 
de 9e plaats. In de eindstand van de C-klasse 
zijn wij ook als 9e geëindigd met een score 
van 21010,24. Dit betekent dat wij volgend 

jaar, met de nieuwe opzet, ook in de  
C-competitie te vinden zijn. Wij kunnen al wel 
verklappen dat wij met meer verenigingen de 
competitie zullen zwemmen.  
 
Paastoernooi Soest 

 

Een deel van de wedstrijdploeg heeft op 31 
maart gezwommen tijdens het Beemer 
Paastoernooi in Soest. Het was een lange, 
gezellige dag waarin het nodige aan 
eremetaal binnen is gehaald. De gastvrijheid 
bij de Duinkikkers was weer fantastisch. Een 
geslaagde wedstrijd! 

 
Limietwedstrijden Nijmegen/Amersfoort 
Op 31 maart was een ander deel van de 
wedstrijdploeg in Nijmegen om te zwemmen 

tijdens een limietwedstrijd. Het programma 
van de wedstrijd was heel vol met als gevolg 
dat de laatste zwemmers én officials pas heel 
laat huiswaarts konden. Gelukkig is er, 
ondanks de lange zit, goed gezwommen en 

zijn er ook weer limieten behaald.  
Op 8 april zwom een deel van de TT3 en JJ3 
voor de allerlaatste keer in het oude 
Sportfondsenbad in Amersfoort. Ook hier is 
goed gezwommen! De volgende 
limietwedstrijd vindt plaats op 13 mei in het 

nieuwe Amersfoortse zwemstadion Amerena. 
Wil je nu al weten hoe het Amerena eruit ziet, 
deze animatie geeft een aardige indruk.  
  

Haaien Challenge 3 
Op 14 april verscheen Zwemlust den Hommel 
met een hele grote groep zwemmers van de 

Swim-Kick, Minioren, Junioren en Jeugd in 
een warm Leusden voor het derde deel van 
de Haaien Challenge. Het was voor de vijf 
aanwezige trainers hard werken om alle 
zwemmers te coachen maar het is weer 
gelukt! Uiteindelijk had om 20.45 uur 
iedereen er 2 of 3 afstanden op zitten en 

konden we terugkijken op een geslaagde 
wedstrijd.  
 
Fitnessworkshop 
Zondagochtend 15 april heeft een groep 
Minioren en Junioren een afwisselende en 

uitdagende fitnessworkshop bijgewoond bij 
Anytime Fitness Oog in Al. De groep heeft op 
een nieuwe manier kennis gemaakt met de 

landtraining. Laetitia, heel erg bedankt voor 
het organiseren!

https://www.youtube.com/watch?v=ZcUjBmd2v2w
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Wedstrijd in Duitsland 
Het is bijna zover! Over twee weken staat 
voor 29 zwemmers het Waldsee Schwimmfest 
in Krefeld Duitsland op het programma. De 

jeugdherberg is geregeld en de wedstrijd is 
ingeschreven. In deze nieuwsbrief vinden 
jullie de laatste informatie over het weekend.  
 
Contactpersonen: 
Mocht er iets gebeuren tijdens het weekend 

of is contact met een trainer/zwemmer 
nodig?! Contactpersonen tijdens dit weekend 
zijn Zakaria (+31647899756) en Donny 
(+31634390294). NB: De deelnemende 

zwemmers wiens ouders niet aanwezig zijn in 
Duitsland vragen wij het contactformulier, dat 
als bijlage bij de mail zit, in te vullen en te 

mailen naar zwemlustdenhommel@gmail.com 
 
Heenreis: 
Op vrijdag 27 april rijdt iedereen op eigen 
gelegenheid / tijdschema richting Duisburg.   
Het adres van de jeugdherberg is: 
Jugendherberge Duisburg Sportpark 

Kruppstr. 9 
47055 Duisburg  
De incheck bij de jeugdherberg zal plaats 
vinden vanaf 19.00 uur. Vanaf dat moment 
zijn Zakaria en Donny daar aanwezig om 
jullie op te vangen. Als je nog geen 

vervoer hebt geef dit dan zsm aan bij 
Donny of Zakaria.  
 

Nog even ter herinnering: 
Het is de bedoeling dat jullie op vrijdagavond 
al gegeten hebben! 
 

Paklijst 
Neem twee tassen mee: een zwemtas en 
een tas met kleding en spullen voor de rest 
van het weekend. 
 

Weekendtas: 
- Paspoort / identiteitsbewijs 
- Kleding  
- Slaapkleding ed 
- Toiletspullen 
- Extra handdoek voor tweede wedstrijddag 

Beddengoed is aanwezig in de jeugdherberg! 
 
Zwemtas: 
- Zwembroeken/Badpakken 

- Brilletje/Badmuts  
- Handdoeken 
- Zwemlust clubkleding 

- Slippers 
- Eten voor tijdens de wedstrijddagen 
- Bidon / drinken voor tijdens de wedstrijd 
- Contant geld om nog wat te kopen  
- Matje of stoeltje 
- Spelletjes, boek, strips o.i.d. 
- Indien nodig: plankje/pullbuoy/snorkel 

Denk eraan: let bij het eten en drinken erop 
dat het aansluit bij je wedstrijdvoeding.  
 
Wedstrijd: 
Zaterdag en zondag gaat het dan echt 
beginnen; de wedstrijd! Van de afgelopen 

twee edities weten we dat het een erg drukke 
wedstrijd is! We willen daarom wel op tijd in 
het zwembad zijn, zodat we allemaal een 

zitplek hebben. De zwemmers worden 
daarom al rond 6:30 uur gewekt. We gaan 
eerst met elkaar ontbijten en vertrekken 
daarna richting het zwembad. Voor het 

vervoer naar het zwembad vragen we 
hulp van de in Duitsland aanwezige 
ouders.  
Adres zwembad: Am Waldsee 25, Krefeld 
(vanaf jeugdherberg 20-25 minuten rijden).  

Na de wedstrijd op zaterdag worden de 
zwemmers door de aanwezige ouders 
teruggebracht naar de jeugdherberg waarna 
de zwemmers samen gaan avondeten. 
 
Zaterdag: inzwemmen 08:00 - start wedstrijd 

09:00. Vertrek bij jeugdherberg 7:20 uur. 
Zondag: inzwemmen 08:30 - start wedstrijd 
09:30 Vertrek bij jeugdherberg 7.50 uur 
Tussen de sessies door is er een pauze van 

ongeveer één uur, waar ook nog kan worden 
ingezwommen.  
 

Let op: Lunch tijdens de wedstrijd moet zelf 
geregeld worden. In het zwembad is 
gelegenheid om eten te kopen (met contant 
geld). Een andere optie is om bij het ontbijt 
in de jeugdherberg brood te smeren om mee 
te nemen. Flesjes water zijn handig om van 
huis mee te nemen, aangezien het water uit 

de kraan in het zwembad voor buikkrampen 
kan zorgen. 
 
Tot slot:  
Wij als trainers hebben er al erg veel zin in en 
we hopen jullie ook! Het is een gezamenlijk 

weekend en hierbij geldt; samen uit, samen 
thuis! Het is een weekend waar plezier, maar 
zeker ook de wedstrijd centraal staat. Wij 

vragen de zwemmers dan ook om hier 
verstandig mee om te gaan en rekening te 
houden met elkaar! Iedereen is in TOPvorm, 
dus we verwachten super resultaten. 

mailto:zwemlustdenhommel@gmail.com
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Clubkampioenschappen seizoen 17-18 
Op woensdag 27 juni 2018 vinden voor al 
onze zwemmers, jong en oud(er), de 
Clubkampioenschappen van het seizoen 
2017-2018 plaats, vanaf 18.00 uur in 

zwembad den Hommel. Noteer alvast deze 
datum! 
 
Voor deze wedstrijd zijn wij al op zoek naar 
vrijwilligers die willen helpen bij het 
opbouwen van het zwembad, fungeren als 

official, kaarten lopen en andere hand en 
span diensten. Lijkt het je leuk om te helpen, 
geef je dan op bij Brigith via 
zwemlustdenhommel@gmail.com 

Alvast hartelijk dank! 
 
Open Water zwemmen 

Vanaf juni kan er weer worden deelgenomen 
aan Open Water wedstrijden. Nigel en 
Tristan, twee fanatieke en succesvolle open 
water zwemmers van Zwemlust den Hommel, 
vertellen hier iets meer over. 
 

 

Wat is open water zwemmen?  
Nigel: Bij een open water wedstrijd zwem je 
lange afstanden, buiten in natuurwater. Dat is 
heel leuk. In het zwembad zwem je altijd 
hetzelfde stuk, terwijl de baan bij het open 

water zwemmen elke keer weer anders is. 
Soms is het zoet water, soms zout. Soms 
zwem je een recht stuk in een kanaal of rivier 
maar je zwemt ook wel eens van boei naar 
boei. En er zijn bijzondere afstanden zoals 
500 vlinder. 

Tristan: Er is altijd een gezellige sfeer met 
muziek en je leert veel mensen kennen. Ik 
ken al heel veel zwemmers van andere 
verenigingen die ik bij elke wedstrijd weer 

tegenkom.  
Nigel: Een beetje het campinggevoel, lekker 
buiten, zonnetje. Nou ja, niet altijd, maar dan 

hebben we een tent.  
Je zwemt dus buiten, is dat niet koud en 
vies?  
Tristan: Wij hebben het nog nooit echt koud 
gehad. Alleen vorig jaar in de Biesbosch. 
Maar meestal heb ik er geen last van.  
Nigel: Heel veel mensen vinden het eng dat 

je tussen de vissen zwemt maar ik ben er nog 
nooit een tegengekomen.  
Tristan: Ik wel, maar die was dood! 
Nigel: Martijn heeft bij de wedstrijd in 
Zeeland een zeehond gezien toen hij onder 
een brug doorzwom. 

Tristan: Je wordt soms wel vies van het water 
maar er zijn vaak (koude) douches om je af 
te spoelen. 

Hoe ziet een dagje open water zwemmen 
er uit? 
Nigel: Je rijdt ’s ochtends vroeg naar de 
plaats waar de wedstrijd is. Soms is het in de 

buurt maar meestal is het wat verder rijden, 
naar Brabant of Zeeland. Bij de wedstrijd 
aangekomen zoeken we een plekje voor de 
stoelen en de tent. Dan wacht je tot de eerste 
van ons groepje moet zwemmen. We 

moedigen elkaar altijd aan.  
Tristan: Als je moet zwemmen ga je naar de 
start. Dan roepen ze je nummer en 
controleren ze je nagels. Die mogen niet te 
lang zijn. 
Nigel: De scheidsrechter geeft een uitleg over 

de baan en wat je moet doen als je wilt 
stoppen of als het gaat onweren.  
Tristan: Dan zegt de scheidsrechter dat je het 
water in mag gaan. Je zwemt met z’n allen 

naar een soort lijn waar je achter moet 
liggen. Hoor je het fluitje dan mag je weg.  
Nigel: Eigenlijk een soort massastart, een 

beetje duwen en trekken. Tijdens de 
wedstrijd vind ik het fijn om dichtbij de lijn te 
zwemmen, als die er is.  
 
 

 
 

mailto:zwemlustdenhommel@gmail.com
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Tristan: De finish is een groot bord waar je 
onder door of omheen moet zwemmen terwijl 
je het bord aantikt.  
Nigel: Na de finish klim je uit het water en 
dan krijg je warme thee of soep en iets te 

eten.  
Tristan: Er zijn ook estafettes, 4x250 meter 
vrije slag of wisselslag, dat is heel gezellig! 
 

 
 

Wat is jullie beste prestatie? 
Tristan: de 4 kilometer in de Bosbaan 
Amsterdam. 

Nigel: Voor mij de 2,5 km tijdens de 
Nederlandse Kampioenschappen Open 
Waterzwemmen in Vlissingen.  
 
Waarom raden jullie het open water 
zwemmen aan? 
N&T: Het is heel gezellig en een hele andere 

sfeer dan binnen in het zwembad. Echt een 
dagje uit! 
 

Ben je enthousiast geworden en wil je meer 
weten over het open water zwemmen 
informeer dan bij je trainer naar de 
mogelijkheden.  Goed om te weten: Omdat 
de trainers na een lang binnenseizoen ook toe 

zijn aan vakantie is de begeleiding van de 
zwemmers tijdens open water wedstrijden in 
eerste instantie de verantwoordelijkheid van 
de ouders.  
 
Volgende nieuwsbrief 

De volgend nieuwsbrief wordt begin juni per 
mail naar jullie verstuurd. Heb je ideeën voor 
de inhoud, laat het ons weten! De trainers. 


