
Nieuwsbrief ?  
Bij deze de eerste opzet van onze nieuwe ZPC 

nieuwsbrief, voortgekomen uit de technische commissies 

die bij onze vereniging actief zijn. Momenteel moet alles 

nog vorm krijgen, waarbij we ook jullie hulp vragen ( zie 

prijsvraag). Wel willen we jullie alvast kennis laten maken 

met onze plannen.

Bedankje: 

Tijdens de zomervakantie is er, buiten de bouwvakantie, 

gelegenheid geweest om door te trainen. Het betrof de groepen 

wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en recreatief 

volwassenen. 

Vele zwemmers hebben hiervan gebruik gemaakt. Wij willen langs 

deze weg de kaderleden die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk 

bedanken. Super fijn dat jullie dit hebben gedaan.  
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Wat houdt de ZPC 
nieuwsbrief in. 

   

We willen d.m.v. een 

nieuwsbrief  leden en 

ouders/verzorgers op de 

hoogte houden van actuele 

nieuwtjes/weetjes binnen 

onze gehele vereniging.                     

Deze brief zal gedurende het 

seizoen +/-5 keer verschijnen 

op de website:                                  

 www.zpcnederweert.nl   

  

De nieuwsbrief wordt 

samengesteld door de 

algemene technische 

commissie. Deze commissie 

krijgt input van alle disciplines.  

Uiteraard is ook de input van 

zwemmers meer dan welkom. 

Denk hierbij aan leuke weetjes, 

foto's of ervaringen m.b.t het 

zwemmen.  Jullie kunnen deze 

informatie doorgeven aan, 

tc@zpcnederweert.nl 

  

  

ZPC Nieuwsbrief, dat is geen leuke naam. Dus... 

Prijsvraag!!!! 

Om onze nieuwsbrief een leuke uitstraling te geven zoeken 

we allereerst naar een leuke naam.  

We dagen jullie uit om deze naam te bedenken. 

Stuur de “nieuwe naam” voor 20 oktober naar:  

tc@zpcnederweert.nl; 

Vergeet niet om je (volledige) naam te vermelden. 

Uiteraard staat voor de winnende inzending een leuke prijs 

klaar.  

  

http://www.zpcnederweert.nl/


Zo bij aanvang van het seizoen; graag jullie aandacht voor de onderstaande afspraken ! 

Wedstrijden en startvergunningen. 
Ieder lid die deelneemt aan een wedstrijd moet een startvergunning hebben. Deze startvergunningen worden door onze 

vereniging aangevraagd. We willen jullie nogmaals de afspraken mededelen m.b.t wedstrijden. Je bent lid van een 

vereniging en je zwemt zowel individueel als in groep/clubverdienste. Dus als je je afmeldt dan is dit ook ten nadelen van 

de mede zwemmers/sters. Je weet alle data aan het begin van het seizoen. Noteer deze dan ook meteen zodat je alle 

wedstrijden aanwezig kunt zijn. Mocht je om een bepaalde reden niet aanwezig kunnen zijn ( zie hieronder de afspraken)  

Synchroonwedstrijden 

 Uiterlijk twee weken voor aanvang van een techniekwedstrijd krijgt de synchroonzwemmer per email een 

uitnodiging voor de desbetreffende wedstrijd. 

 Deelname aan een techniekwedstrijd kost € 2,50 per categorie per wedstrijd waarvoor de synchroonzwemmer 

zich inschrijft. Deze kosten zijn voor rekening van ZPC Nederweert. 

 Er zijn vier competitiewedstrijden per jaar. We gaan er van uit dat iedere synchroonzwemmer aan alle vier de 

competitiewedstrijden meedoet. 

 Het afzeggen van een wedstrijd kan uiterlijk tot 20.00 uur op de maandag voor de wedstrijddag via 

synchroonzwemmen@zpcnederweert.nl. Als je nu al weet dat je op een bepaalde wedstrijddatum niet kunt 

zwemmen, dan laat dat nu alvast weten. 

 Indien een synchroonzwemmer zich voor een wedstrijd wil ziekmelden, dan dient zij dat bij voorkeur zo vroeg 

mogelijk te doen (uiterlijk tot 10.00 uur op de wedstrijddag).  

 Als een synchroonzwemmer zich voor een wedstrijd afmeldt, dan dient zij de reden van afzegging op te geven.  

 Binnen het synchroonzwemmen wordt er naar gestreefd om iedere synchroonzwemmer een solo, duet of 

groepsnummer te laten zwemmen. Met deze uitvoeringen wordt vervolgens meegedaan aan de Limburgse 

Kampioenschappen. Hiervoor is het wel belangrijk dat de synchroonzwemmer nagenoeg alle trainingen 

bijwoont. 

 Tijdens wedstrijden draag je het ZPC tenue (Trainingspak en T-shirt).  

Wedstrijdzwemmen 

 De zwemmers ontvangen hun uitnodiging op een termijn van minimaal 5 dagen voor de sluiting van de 

afzegperiode (zie wedstrijdkalender). 

 Het afzeggen van een wedstrijd kan uiterlijk tot 20.00 uur op de zondag vóór het daarop volgende 

wedstrijdweekend via wedstrijdzwemmen@zpcnederweert.nl.  Als je nu al weet dat je op een bepaalde 

wedstrijddatum niet mee kan zwemmen dan kunnen wij hier rekening mee houden bij de indeling. 

 Indien een zwemmer ziek wordt en alsnog de wedstrijd wil afzeggen, dan dient hij/zij dat bij voorkeur zo vroeg 

mogelijk te doen (uiterlijk tot 10.00 uur op de wedstrijddag). 

 Als een zwemmer een wedstrijd afzegt, dan dient hij/zij de reden van afzegging op te geven.  

 Als een zwemmer vanwege een blessure, ziekte, familieomstandigheden of een andere legitieme reden langere 

tijd niet aan wedstrijden kan deelnemen, dan stelt hij/zij de wedstrijdcommissie via 

wedstrijdzwemmen@zpcnederweert.nl daarvan op de hoogte. De wedstrijd-commissie zal de betreffende 

zwemmer dan niet meer opstellen tot het moment dat de zwemmer aangeeft dat hij/zij weer aan wedstrijden 

kan deelnemen.  

 Als een zwemmer meedoet aan extra (limiet)wedstrijden en deze daarna afzegt, dan kan de zwemmer het 

betaalde startgeld niet terugvorderen. 

 Als een zwemmer zonder afzegging niet op een wedstrijd komt opdagen of zich te laat afmeldt, dan krijgt ZPC 

Nederweert daarvoor van de KNZB een boete opgelegd. Deze boete wordt op de zwemmer verhaald. 

 

SAMEN UIT SAMEN THUIS!!!! 
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Berispingen 
Het bestuur is bevoegd tot het geven van berispingen en/of financiële boetes op te leggen in de onderstaande gevallen: 

 Het niet/niet-tijdig/veelvuldig afmelden of wegblijven bij wedstrijden en/of toernooien zowel in verenigings- als 

in bondsverband. 

 Na herhaaldelijk gewaarschuwd te zijn voor pesten, vervelend of ander niet gewenst en/of ongepast gedrag. 

 Indien er zich situaties voordoen waarbij boetes worden gegeven, die direct aan nalatigheid van leden is te 

wijten, dan zullen wij deze doorbelasten aan de betreffende leden. 

 

        Zwemvaardigheid: 

Binnenkort staat het testen voor de zwemvaardigheid diploma’s weer op het 

programma. Wij merken dat er vaak door kinderen wordt deelgenomen aan het 

testzwemmen terwijl zij de vaardigheden nog niet voldoende onder de knie 

hebben. Om onnodige teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om bij de 

trainer van uw kind na te vragen of uw zoon/dochter al klaar is voor het testen. 

Testzwemmen: zaterdag 16 november 15.00-16.30 uur                                                                          

Diplomazwemmen: zaterdag 14 december 15.00-16.30 uur     

          *let op de starttijd wijkt af van de vermelde tijd in het clubblad                                              

         Wij wensen alle deelnemers veel succes. 

 

 

Opleidingen: 

Wij wensen succes:   

-de cursisten van de trainers 3 cursus synchroonzwemmen: Franska de Rijk,                    

Tjeu Hoeben en Ilse Hoeben 

-de cursisten van de officialcursus tijd/keerpunt commissaris: Patricia Luimes, Miranda Klomp, 

 Brigitte Hoeben en Jolanda Janssen  

 

  

Wist je dat: 

-de nieuwe website online is; www.zpcnederweert.nl 

-de site regelmatig bezoek meer dan waard is 

-het ZPC kamp (vanaf 14) weer voor de deur staat, 11 tot 13 oktober as. 

-we dit jaar naar La Gileppe, België, gaan 
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