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Gelukkig Nieuwjaar! 
Wij wensen iedereen een mooi en sportief 

2020!  
 
Jarig in januari 
Mark M   1 januari  
Norah   12 januari 
Manar   13 januari 

Fayssal   18 januari 
Sophie   20 januari 
Kirill   22 januari 

Mirre   25 januari 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 

Nieuwe zwemmers 
De afgelopen maanden hebben we weer een 
aantal nieuwe zwemmers erbij gekregen. 
Welkom!: Jasmijn (instroom), Charles, Maya 
(SK 1), Marco (SK 2), Senna, Rachel, Renata 

(JJ1) en Manon (JJ3). 
 
Nieuws over de trainingen 
Zoals jullie in de nieuwsbrief van december 
hebben gelezen is zwembad de Krommerijn 
gesloten i.v.m. renovatie werkzaamheden. 

Helaas is er geen extra badwater beschikbaar 
om de trainingen van de Krommerijn op te 
vangen. 
 

Er is daarom voor de JJ3 groep in de week 
van 6 tot 12 januari op maandag- en 
dinsdagmiddag geen training. De JJ3 

zwemmers die deelnemen aan het ONMK 
kunnen op maandag 6 januari van 18.00-
19.00 trainen in Den Hommel. 
 
Ook op zaterdagochtend 11 januari vervalt de 
training.  
 

 
 

Hoe staan we ervoor? 
Zo rond de kerstvakantie is altijd een mooi 
moment om de balans op te maken van het 
eerste deel van het seizoen. 2019 is een mooi 
jaar geweest voor Zwemlust. We zijn 

ontzettend hard gegroeid, er zijn mooie 
sportieve prestaties geleverd en er is vooral 
veel plezier in en om het zwembad.  
Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt 
aan het techniekplan, een meerjarenplan en 
de communicatie. Ook in 2020 zullen we met 

elkaar hard werken om alle zwemmers 
nieuwe vaardigheden te leren en veel plezier 
te laten beleven. Dit doen we met onze 
missie in het achterhoofd: “Een vereniging 

zijn waar zwemmers op het eigen niveau met 
plezier hun eigen ambities en doelen kunnen 
nastreven en plezier hebben in de 

zwemsport.” 
 
Doorstroming 
Voor de kerstvakantie hebben wij als 
trainersgroep gekeken of er zwemmers door 
kunnen stromen naar een volgende groep. 
Per 6 januari zien de groepen er, met name 

bij de Swimkick 1,2 en TrainTechniek 1,2, iets 
anders uit. Een aantal zwemmers hebben een 
mooie ontwikkeling doorgemaakt en zijn 
doorgestroomd naar de volgende groep. Alle 
ouders/verzorgers zijn persoonlijk gemaild. 
Tevens is bij deze nieuwsbrief het schema 

met de trainingstijden bijgevoegd.  
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Trainerscursus behaald 
Hoera! Marcel heeft de trainerscursus 2 met 
succes afgerond. Marcel is al vele jaren een 
vast gezicht in het trainersteam en trainer 
van de Junioren 1 en 2. Afgelopen seizoen is 

Marcel, samen met Tristan, Martijn en Nigel, 
gestart met de trainerscursus niveau 2. Op 8 
december heeft hij de cursus afgerond en 
heeft zijn trainersdiploma binnen. 
Gefeliciteerd!  
 

Verslag van techniek training 
Op vrijdag 13 december stond in Den 
Hommel de techniektraining voor de 
Instroom, Swimkick 1,2 en TrainTechniek 1 

op het programma. Donderdagavond bereikte 
ons echter het nieuws dat zwembad Den 
Hommel op vrijdag gesloten zou zijn in 

verband met een technisch probleem. 
Gelukkig konden we uitwijken naar de Kwakel 
en kon de training, georganiseerd door 
Lisenka, Martijn, Tristan en Nigel toch 
doorgaan. In de Kwakel hebben een grote 
groep zwemmers van de instroom-groepen, 
SK1,2 en de TT1,2,3 in kleine groepjes 

diverse techniekoefeningen gedaan. Het was 
heel gezellig en de zwemmers lieten zien wat 
ze allemaal hebben geleerd de afgelopen tijd. 
Aan het einde ging iedereen naar huis met 
een mooi diploma en een exemplaar van het 
zwemtijdschrift Keerpunt. 

https://www.zwemkroniek.com/keerpunt/  
 

 
 

Bijeenkomst JJ3/senioren groep 
Op zaterdag 18 januari staat voor de tweede 
maal een bijeenkomst voor de JJ3/Senioren 

groep op het programma. Wij nodigen alle 
zwemmers van de JJ3 en Senioren groep uit 
om met elkaar te kijken naar het jaarplan 
voor de tweede helft van het seizoen. Start 
9.15u in de kantine van de Krommerijn. Het 
einde is rond 10.30. Er is deze zaterdag geen 
landtraining.  

 
Wedstrijdverslagen  
NJJK korte baan 
Aan de Nederlandse Junioren Jeugd 
Kampioenschappen in Eindhoven deden voor 
Zwemlust vier zwemmers mee. Op vrijdag 6, 
zaterdag 7 en zondag 8 december stond dit 

mooie toernooi op het programma. Vanaf dit 
seizoen vindt de plaatsing plaats via 
ranglijsten in plaats van het zwemmen van 

limieten. Ook zitten twee leeftijdsgroepen bij 
elkaar in een groep. Het was hierdoor lang 
afwachten wie er mochten zwemmen.  

Amun mocht de 50 (29e), 100 (30e) en 200 
(19e) meter schoolslag zwemmen. Kirill de 50 
(17e), 100 meter rug (11e) en 100 meter 
vlinder (15e). Sophie 50 meter vrij (37e). Ook 
was er een estafetteteam op de 4x 50m vrij 

(15e) die bestond uit Amun, Kirill, Sanne en 
Sophie. Het was een leerzaam toernooi. 
 
NK korte baan 
Zwemlust was voor het eerst sinds drie jaar 
weer actief op de Nederlandse 

Kampioenschappen! Op 20, 21 en 22 
december stond het NK op het programma in 
Tilburg. Er stonden voor Zwemlust vier 
zwemmers aan de start. Aziz zwom de 50 

meter vlinder (18e) en vrij (14e). Linda de 
100 meter wissel (33e), vrij (77e) en vlinder 
(51e). Lotte B de 200 meter vlinder (18e) en 

400 meter wissel (26e). Manon komt nog niet 
uit voor Zwemlust, maar traint wel bij ons. Zij 
zwom de 50 (33e) en 200 meter schoolslag 
(34e).  
 
Vallei wedstrijd 
Op 7 december zwom een groep zwemmers 

van de SK 1 en 2 tijdens de Vallei 25 in 
Veenendaal. Voor veel van de zwemmers was 
dit hun allereerste wedstrijd. Knap gedaan! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.zwemkroniek.com/keerpunt/
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Minioren-junioren deel 2 
Op 14 december zwommen de Minioren van 
de TT en de Junioren 1-2 van de TT- en JJ 
groepen in Vianen tijdens het tweede deel 
van het minioren-junioren circuit. Ook deze 

keer stonden er naast de reguliere afstanden 
weer challenges op het programma. Deze 
keer waren dat de 25m rugslag start en de 
15m vlinderslag benen onderwater. De 
wedstrijd werd afgesloten met een spannende 
estafette. Sophie, Teun, Anna I en Kai 

werden fanatiek aangemoedigd tijdens de 
4x50m vrije slag gemengd estafette. We 
kijken terug op een mooie wedstrijd. 18 
januari vindt deel 3 plaats.  

 
Wedstrijdkalender 
De komende periode worden de volgende 

wedstrijden gezwommen:   
 

11 
januari 

Competitie 3 - 
Soest 

TT 2,3 – JJ 1, 2,3 
- Senioren 

18 
januari 

Minioren-
Junioren 3 – 

Veenendaal 

TT 1,2,3 + 
junioren 1-2 uit 

JJ-groepen 

23-26 
januari 

ONMK – 
Rotterdam 

Senioren/Masters 

1 
februari 

Kikkersprint 3 
- Soest 

TT 1,2 – JJ 1,2 

1 
februari 

Vallei Sprint 
Bokaal - 
Veenendaal 

TT3 – JJ3 

 
 

 
 
 

Trainingskamp 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 t/m zondag 23 februari 
2020. Vrijdag verzamelen we rond 18.00 uur 
in Austerlitz, eten we met elkaar en is er een 
avondprogramma in de accommodatie en het 
bos. Op zaterdag en zondag is er een 

programma met binnen- en buitenactiviteiten 
en meerdere  zwemtrainingen. Op 
zondagmiddag wordt het kamp rond 16.00 
uur afgesloten.  

De verdere invulling van het kamp moet nog 
vorm krijgen. We nemen in ieder geval weer 
hout voor een kampvuur en verschillende 

gezelschapsspelletjes mee, maar heb je nog 
andere leuke ideeën voor het kamp, mail 
deze of geef het door aan je trainer. 
Eventuele vragen over het kamp kun je aan 
Zakaria of Eline stellen.  
 
We horen graag z.s.m. of je mee gaat op 

kamp. Meld je aan via 
zwemlustdenhommel@gmail.com 
en maak €80,- over onder vermelding van 
KAMP + naam van deelnemende kind(eren) 
naar UZV Zwemlust Den Hommel 
NL89INGB0000581291  

 
Let op: Na aanmelding per mail én 
betaling is er pas sprake van een 

definitieve aanmelding!!  
 
Aanmelden via de mail en betalen bij 
voorkeur voor zaterdag 11 januari, zodat 

wij de optie op het kamphuis kunnen 
bevestigen. Na aanmelding krijgen de 
deelnemers per mail aanvullende informatie 
over het programma, de paklijst e.d. Wij 
hebben er weer heel veel zin in! 

 
Wist je dat? 

 De trainingen in de kerstvakantie 
beter bezocht zijn dan ooit! 

 Lisenka en Tristan op tweede 
kerstdag 100x100 meter helemaal 

hebben uitgezwommen! 
 Zakaria is genomineerd voor sport-

vrijwilliger van het jaar! 
 Mark Musch voor het goede doel de 

Mont Ventoux gaat beklimmen. Je 
kunt Mark sponseren: 
https://www.klimmentegenms.nl/part

icipant/mark-climbs-against-ms-2019 
 De nieuwsbrief alle informatie rondom 

de trainingen bevat! 

mailto:zwemlustdenhommel@gmail.com
https://www.klimmentegenms.nl/participant/mark-climbs-against-ms-2019
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