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Zwemlust Den Hommel – WZ 
 

 
Jarig in december 
Semih  3 december 
Zena  14 december 
Jonah  17 december 
Carolien 18 december 
Martijn  25 december 

Storm  28 december 
Rezi  30 december 
Jinte  31 december 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 

Nieuws over de trainingen en trainers 
Speciale techniek training 
Op vrijdag 13 december is er van 18.30 – 

19.30u een speciale techniek training voor 
de TT1, de instroomgroep, SK1, SK2 en de 
Instroomgroep 12+ in Zwembad den 
Hommel. Let op: De TT1 traint dus op 

vrijdag 13 dec voor 1x op een andere tijdstip 
en in een ander zwembad!! 
Tristan, Nigel en Martijn hebben in het kader 
van de trainerscursus die zij volgen een leuke 
techniektraining bedacht waarbij de 

zwemmers kunnen laten zien wat ze allemaal 
hebben geleerd de afgelopen tijd. De 
zwemmers gaan na afloop allemaal naar huis 
met een mooie oorkonde.  
 
Spelelement 

Tijdens de training wordt er ook wel eens met 
spelelement gewerkt. Dit geeft vaak een hoop 
lol en gezelligheid. Toch is er ook een serieus 
element in deze spelvormen omdat er 

gewerkt wordt aan de ligging en de 
rompbalans. Plezier en resultaat gaan hier 
dus hand in hand. 

 
Kleedkamers 
Helaas is het zo dat er, tijdens de trainingen, 
soms spullen verdwijnen uit de kleedkamers. 
Wij willen bij deze nogmaals benadrukken dat 
het erg belangrijk is geen kleding of spullen 
achter te laten in de kleedkamers. Laat je 

toch spullen achter in de kleedkamers dan is 
dit op eigen risico. Bedankt voor jullie 
medewerking. 
 
Marieke geopereerd 
Onlangs is Marieke aan haar heup 

geopereerd. De operatie is gelukkig goed 
verlopen! Nu start een revalidatie die enkele 
maanden in beslag gaat nemen. Wij wensen 

Marieke heel veel sterkte bij het herstel!  
De trainingen van de SK1 op dinsdag worden 
overgenomen door andere trainers.  
 

Trainingen in de kerstvakantie 
Binnenkort is het kerstvakantie. Voor de 
Instroomgroepen en de Swim-Kick zijn er in 
de kerstvakantie geen trainingen. De overige 
groepen trainen volgens een sterk aangepast 

rooster. Kijk dus heel goed in het schema of 
en waar je training hebt!!  
 
Vanwege onderhouds- en renovatie-
werkzaamheden is zwembad de Krommerijn 
van 23 december 2019 t/m 11 januari 2020 

gesloten. Daar kan dus 3 weken helemaal 
niet getraind worden. We zijn nog aan het 
informeren of er in plaats daarvan elders 
getraind kan worden. Mocht dit lukken dan 

horen de betrokken zwemmers dit per mail.  
 
In het schema op de volgende pagina is te 

zien welke trainingen doorgaan en voor wie. 
Let op: De rest van de trainingen komen te 
vervallen! De landtrainingen komen tijdens 
de kerstvakantie te vervallen.  
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Trainingen in de kerstvakantie: 

Maandag 23 
en 30 dec 

17.00- 
19.00  

Zwembad 
den 

Hommel 

Senioren 
(Vervalt 

voor 
JJ1,2) 

Dinsdag 24 
dec 

5.30– 
7.00 

Zwembad 
den 
Hommel 

JJ3 

Vrijdag 27 
dec  
 

16.45-
18.30 

Zwembad 
den 
Hommel 

JJ1,2, 3 
en 
Senioren 

Donderdag 2 
jan 

5.30-
7.00u 

Zwembad 
den 

Hommel 

JJ3 

Vrijdag 3 jan 16.45-

18.30
u 

Zwembad 

den 
Hommel 

JJ3 en 

Senioren 

Vrijdag 3 jan 17.30-

18.30
u 

Zwembad 

de 
Kwakel 

TT1,2,3; 

JJ1,2 en 
Masters 

 
NB: Van 23 dec t/m 11 jan vervallen alle 
trainingen in zwembad de Krommerijn!! 

 

Wedstrijdverslagen  
Competitie deel 2 
De tweede competitiewedstrijd was een groot 
succes voor het team van Zwemlust! Er zijn 
veel persoonlijke records gezwommen en we 
hebben ons als team van de derde naar de 

eerste plek in onze poule gezwommen! Met 
nog twee competitierondes te gaan, gaan we 
ons best doen om dit vol te houden. De 
coaches zijn in ieder geval al ontzettend trots 

op de inzet en het harde werken van alle 
zwemmers!  
 

 

Regio Minioren Clubmeet deel 1 
Op zondag 10 november is in Veenendaal 
deel 1 van de Regio Minioren Clubmeet 
gezwommen. Dit is een teamwedstrijd waar 
de jongere (Minioren) zwemmers van diverse 

clubs uit de regio tegen elkaar strijden. Wij 
waren met een ploeg van 14 zwemmers van 
de SK2, de TT1, TT2 en TT3 en 5 coaches 
vertegenwoordigd. Leuk dat er ook wat 
zwemmers van de JJ3 aanwezig waren om te 
helpen en aan te moedigen.  

 
De wedstrijd begon met een parade met 
spandoeken van elke club. Wij hadden 
natuurlijk ons mooie spandoek mee dat de 

zwemmers zelf hebben gemaakt tijdens het 
laatste trainingskamp. De jury vond ons 
spandoek ook prachtig: wij wonnen de eerste 

prijs! Dit was een heerlijke taart die we na 
afloop van de wedstrijd direct hebben 
opgegeten. Na de parade begon de wedstrijd. 
Heel spannend want voor een aantal 
zwemmers was het de eerste keer dat ze 100 
meter zwommen in een wedstrijd of in een 
estafette uitkwamen. Iedereen moedigde 

elkaar aan en tussen de races was er een 
gezellige sfeer. Er is goed gezwommen met 
een vierde plaats als eindresultaat. Knap 
gedaan! In februari vindt het tweede deel van 
de Minioren Clubmeet plaats.  
 

Regio kampioenschappen kb 
Twee weekenden lang (16/17 en 23/24 nov) 
mochten de juniorenzwemmers uitkomen op 

de Regiokampioenschappen korte baan in 
Veenendaal. Het was dit seizoen weer een 
groot succes met veel behaalde persoonlijke 
records en een team dat elkaar aan het 

aanmoedigen was! We mogen terugkijken op 
een geslaagd toernooi, aangezien de 
voorbereiding vrij kort is geweest en er ook 
op een andere manier getraind is dit seizoen. 
Op naar de Regiokampioenschappen 

langebaan in mei! 
 
Haaien Challenge deel 2 

Zaterdag 23 november was deel 2 van de 
Haaien Challenge. In een warm bad was het 
weer een gezellige wedstrijd. De ploeg was 
dit weekend opgedeeld omdat tegelijkertijd 
de Regio gezwommen werd. De vaart zat 
goed in de wedstrijd en er werd 
geconcentreerd gezwommen. Met mooie pr-

en en goede leerpunten kon er begin van de 
avond weer met een goed gevoel naar huis 
gegaan worden. Op naar deel 3 in 2020! 
 
Kikkersprint deel 2 
30 november was het weer tijd om naar 

Soest af te reizen voor deel 2 van de 
Kikkersprint. Zwemlust was met een klein 
groepje aanwezig. De Kikkersprint is altijd 
een drukke wedstrijd met veel verenigingen 

aan de start. De wedstrijd zou deze keer dan 
ook 3,5 uur duren. Er werd begonnen met 
een gemengde estafette. Hierin zwommen 

zwemmers die nog niet eerder een estafette 
samen gezwommen hadden. Na alle 
individuele afstanden eindigde de wedstrijd 
met de 4 x 50 vrij. Hierin hadden we alleen 
een damesploeg. De laatste krachten werden 
eruit geperst na de lange wedstrijd. De 

dames hadden het doel om op hun in-tijd te 

zwemmen en voor de ploeg te eindigen die 
naast hen zwom. Beide doelen werden 

behaald 😉 Het was een prima wedstrijd waar 
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goed gezwommen werd. De nodige mooie 
tijden werden gezwommen en persoonlijke 
doelen gehaald. Volgend jaar gaat de 
Kikkersprint verder met deel 3. 
 

Wedstrijdkalender 
De komende periode worden de volgende 
wedstrijden gezwommen:   
 

5 – 8 

dec 

NJJK kb - 

Eindhoven 

JJ3 - geplaatst 

7 dec Vallei 25 - 
Veenendaal 

SK1 en 2 

14 dec Minioren-Junioren 
1-2 deel 2 - 

Vianen 

TT 1,2,3 + uit 
JJ-groepen de 

Junioren 1-2 

20-22 
dec 

ONK korte baan - 
Tilburg 

JJ3/Senioren -  
geplaatst 

11 

januari 

Competitie 3 - 

Soest 

TT 2,3 – JJ 1, 

2,3 - Senioren 

 
NJJK en ONK 
In december vinden de Nederlandse Junioren 
en Jeugd Kampioenschappen (NJJK) en de 

Open Nederlandse Kampioenschappen (ONK) 

korte baan plaats. Namens Zwemlust mogen 
er een aantal zwemmers meedoen: Kirill, 
Amun en Sophie (individueel) en een 
estafetteploeg van Kirill, Amun, Sophie en 
Sanne V. nemen deel aan het NJJK. Op het 
ONK in Tilburg mogen Aziz, Linda en Lotte 

zwemmen. Wij wensen hen veel succes! 
 
Trainingskamp seizoen 2019/2020 

Na het geslaagde en gezellige kamp van vorig 
jaar gaan we ook dit seizoen weer met elkaar 
op trainingskamp in Austerlitz! 
Het trainingskamp vindt plaats in het eerste 

weekend van de voorjaarsvakantie:  
vrijdag 21 februari 18.00u t/m zondag 
23 februari 2019 16.00u. Noteren jullie 
alvast de datum in je agenda? In de volgende 
nieuwsbrief volgt meer informatie over het 

programma, aanmelden en de kosten ed.  
 
Grote Clubactie 
Ook dit seizoen hebben wij weer meegedaan 
aan de Grote Clubactie. Door jullie inzet zijn 
er 216 loten verkocht met een mooie 

opbrengst van 518,- euro voor de club. Heel 
erg bedankt! Wij houden jullie via de 
nieuwsbrief op de hoogte van hoe dit bedrag 
besteed gaat worden.  

 
Nieuws van het bestuur 
Oproep van het bestuur 

In de ALV (Algemene Ledenvergadering) van 
27 november heeft het bestuur een oproep 
gedaan voor ondersteuning. Het bestuur is op 
zoek naar iemand die wil helpen met de 
ledenadministratie. Dit om hen enigszins te 
ontlasten. Wil jij het bestuur helpen of eerst 
wat meer informatie over de inhoud van deze 

taak, neem dan even contact op via 
voorzitter@zwemlustdenhommel.nl 
 
Contributie 
Tijdens de laatste ALV is er gestemd voor een 
aanpassing in de hoogte van de contributie 

van zwemlust den Hommel. Dit heeft ook 
consequenties voor enkele van onze groepen 
wedstrijdzwemmen. Wil je precies weten wat 

de aanpassingen zijn kijk dan in het verslag 
van de ALV of op de website.  
 
 

Nieuwjaarsduik 
Op 5 januari organiseert het bestuur, voor 
alle leden van Zwemlust den Hommel, de 
traditionele Nieuwjaarsduik. Meer informatie 
volgt.  

 
Fijne feestdagen! 
Bij deze willen we iedereen hele fijne 
feestdagen wensen en een goede 
jaarwisseling. De eerste nieuwsbrief van het 
nieuwe jaar wordt in januari 2020 per mail 

naar jullie verstuurd. Heb je ideeën voor de 
inhoud, laat het ons weten!  
De trainers.  
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