
 

Beste forellen,  

De Sint heeft zijn intocht gemaakt in het Land en wij vermoeden dat zijn Pieten onze 

zwemclub op de route hebben staan. We hebben vernomen dat ze langskomen op 

woensdag 4 december..... en wel tussen 16:30u en 18:00u.... Alle leden zijn van harte 

welkom! Ook al zwem je op een andere dag, of op een ander tijdstip!  

Let op: op donderdag 5 december wordt er niet gezwommen!! 

Enkele weken geleden hebben de trainers een ouder info avond georganiseerd. Helaas 

waren er weinig ouders aanwezig. Hieronder een kort verslag van de inhoud van de 

avond: 

Op donderdag 31 oktober j.l. heeft er een informatieavond plaatsgevonden. 

In "onze" jurykamer hebben de trainers zich nogmaals voorgesteld en de 

aanwezige belangstellenden geïnformeerd over de afgelopen periode, de 

huidige en toekomstige stand van zaken. 

Waar zijn we? START, ,NU, LATER... 

Vanaf het startmoment zijn wij als trainerskorps (Sharon en haar mannen       ) 

op zoek geweest naar de de zwemmen koers. Op enig moment hebben we de 

zwemmers hier ook in betrokken en wel door het formulier: de Forel en ik, in te 

laten vullen. De respons die we hebben gekregen is divers: van veel zwemmen 

onder water, tot kamperen. Maar ook "strenge" landtrainingen en doelgericht 

voor wedstrijden.  

Wij, als trainers, werken nu met thema's (de slagen) per x aantal weken. We 

variëren per training met om het thema heen een los kader. 

Zwemmers hebben de mogelijkheid om haar of zijn wensen te delen. Wij gaan 

dan bekijken waar deze kunnen toepassen. 

  

Gedragregels 

Ook hebben we de gedragsregels besproken. Voor zowel tijdens de trainingen al 

bij wedstrijden. Inmiddels hebben we ondervonden dat de huidige groep 

zwemmers steeds meer een hechtere groep aan het worden is. De zwemmers 

spreken én helpen elkaar bewust en onbewust aan tijdens de training, maar op 

bijvoorbeeld de zaterdag begeleiden ze de kleine ABC zwemmers naar het 

zwembad! Heel goed om te zien, voorbeeldgedrag. We zijn immers onze eigen 

ambassadeurs.  

  

Materiaal. 

Voor de wedstrijdzwemmers adviseren we een eigen pull-bouy en een 

kickboard (plankje) ook zoomers zijn wel een must. Vooral voor het aanleren 

van de vlinderslag. 

Er zijn diverse aanbieders. Bij Decathlon te Leeuwarden is een totaalpakket te 

koop. 

  

De bijeenkomst weer afgesloten met de nadruk op het verenigingsgevoel. We 

zijn team de Forel en we hebben elkaar nodig. We kennen een open deur beleid 

en staan u graag te woord als u vragen heeft, maar ook voor een algemeen 

praatje zijn we er. 

  

Tot zover. 

  

Eric. 

  



Clubkleding:Jullie hebben ondertussen onze nieuwe club kleding kunnen bewonderen en 

we hopen dat jullie er blij mee zijn.  

Code blauw:Onlangs hebben de trainers code blauw armbandjes uitgedeeld. Het dragen 

van dit bandje geeft aan dat gewenst gedrag gestimuleerd wordt en dat ongewenst 

gedrag in en rondom de zwemsport niet getolereerd wordt. 

Wedstrijdzwemmen: om het wedstrijd zwemmen te stimuleren nemen we deel aan 

laagdrempelige wedstrijden. Ook zwemmers zonder startvergunning kunnen zo proeven 

aan wedstrijden. Het is een circus samen met buurtverenigingen bestaande uit 5 

wedstrijden. 1 daarvan is reeds gezwommen. We hopen zo een leuke wedstrijd te 

hebben gecreëerd. Iedereen krijgt als herinnering een mooi vaantje..  

Ook willen we graag om hulp vragen: We zoeken mensen die onze sponsor commissie 

willen overnemen. Helaas hebben we momenteel niemand die deze commissie runt en we 

hopen op een enthousiast team! Vragen hierover? Neem contact op met 1 van de leden 

van het bestuur of reply op deze mail.  

En als laatste : onze nieuwe website is in de lucht! Neem een 

kijkje: https://www.zwemclubdeforel.nl/ 

 

Hierbij de uitnodiging voor ons Pieten zwemmen:  

 

 
--  

Met vriendelijk groet, 

Anne Van der Jeucht 

https://www.zwemclubdeforel.nl/


 

 

Het secretariaat 

 

 

 


