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In samenwerking met Laco Nederweert, de Reddingsbrigade Nederweert en duikteam 
Nederweert gaat ZPC deelnemen aan een grote actiedag rondom het thema ”Spieren voor 
spieren”. 
In het weekend van 24 en 25 oktober vindt een aantal activiteiten plaats die erop gericht zijn 
geld in te zamelen voor het goede doel: spieren voor spieren. 
 
Op vrijdagavond kan iedereen komen disco zwemmen van 20.30 uur tot 22.00 uur. 
Minimaal in bezit van A-diploma zwemmen. De entree zal € 3,50 zijn. Dit komt geheel ten 
goede aan “spieren voor spieren”. 
 
Zaterdag zal om 12.00 uur de wethouder de marathondag openen. 
Iedereen is uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en evt. al mee te doen bij de 
openingsceremonie. Denk dan wel aan zwemkleding!! 
 
De deelnemende verenigingen zullen zich in de loop van deze dag presenteren en iedereen in 
de gelegenheid stellen mee te doen. Bijv. een workshop van de reddingsbrigade bij “auto te 
water”, cursus proefduiken van de duikclub. 
Duikers van de duikclub maken desgewenst onderwaterfoto’s van activiteiten. 
Uiteraard is het de bedoeling dat we geld ophalen voor het goede doel. Alle activiteiten zullen 
dan ook inschrijfgelden vragen.  
Liefst vooraf opgeven via mail: germarhoeben@hetnet.nl voor de reddingsbrigade of 
l.porankiewicz@chello.nl voor de duikclub. 
 
Dan zal om 18.00 uur de zwemmarathon starten. Er zal gezwommen worden tot 24.00 uur. Er 
is gelegenheid om baantjes te zwemmen, zwemmen met hindernissen, en snorkelen. Laat je 
sponsoren, per baantje of per uur; alleen of met een groep….!! 
Voor deelname en inschrijvingen zie verder dit bericht. 
 
Alle opbrengsten zijn voor het goede doel en kunnen in het zwembad gegooid worden. 
 
Naast de activiteiten in het bad zal elders in het sportcentrum ook hard gewerkt worden: veel 
demonstraties en workshops van o.a. clubfiësta, club Yoga, en fitness.  
Een groep fietsers zal een “spinningmarathon” gaan organiseren. 
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In het horeca gedeelte van het sportcomplex zullen de zwemdiploma’s worden uitgereikt en de 
deelnemende verenigingen kunnen zich hier presenteren. 
 
Dus: reden genoeg om hier aan mee te doen en samen voor het goede doel onze spieren te 
laten bewegen. Zorg dat je erbij bent! 
 
 

Voorlopig programma  
Algemeen: 

12:00-12:15 uur Opening Winter Challenge door wethouder H.W.M.  Geraats 
( Wethouder geeft startschot als de duikers het zeil spannen en daarna als eerste een 
sponsorbedrag in het zwembad “op het spieren voor spierenzeil” gooit, zou mooi zijn als de 
pers dit moment vastlegt met het Spieren voor Spierenlogo op de achtergrond ).  

Zwembad 

12:15-13:00 uur  Spannen  van het spieren voor spierenzeil op de zwembadbodem  
Duikers. 
13:00-14:00 uur Diplomazwemmen A….Onderwaterfotografie Krokobill doorzwemzeil 
14:00-15:00 uur Auto te water. /proefduiken 
15:00-16:00 uur Diplomazwemmen B… Onderwaterfotografie Krokobill doorzwemzeil 
16:00-17:00 uur Proefduiken. / auto te water 
17:00-18:00 uur Diplomazwemmen C… Onderwaterfotografie Krokobill doorzwemzeil 
18:00-02:00 uur Zwemmarathon gemixt Pauze elk 2e uur. 
13:00-15:00 uur Knuffelzwemmen instructiebad ( onderwaterfotografie Duikteam)  
 

Horeca:   

12:15-24:00 uur  kraampjes verenigingen 

Fitness:  Sportcarrousel  
13:00-18:00 uur recreatief fitness 
Doelgroeplessen: 
13:00-13:30 uur Streetdans inlooples 
13:30-14:00 uur ClubFiesta     16:00-16:30 uur ClubFiesta 
14:00-14:30 uur ClubYoga    16:30-17:00 uur ClubYoga 
14:30-15:00 uur Clubpower     18:30-19:00 uur Clubpower 
15:00-15:30 uur BodySculpture   19:00-19:30 uur BodySculpture 
 
 

21:00-22:00 uur Spinningmarathon 
22:00-22:15 uur Pauze 
22:15-24:00 uur vervolg spinningmarathon 
24:00-00:15 uur Pauze 
00:15-02:00 uur Finale spinningmarathon. 
24:00 uur  loterij 
 
 

 
Deelname en inschrijving zwemmarathon 18.00-00.00u 

 
Zaterdag 25 oktober om 18.00 uur is het zo ver: dan start de zwemmarathon voor Spieren voor 
Spieren. Iedereen is van harte welkom, ook niet-ZPC leden, dus neem al je vrienden en familieleden 
mee om samen met jou zo veel mogelijk geld op te halen en samen te zwemmen.  
Je kunt je per uur (of meerdere uren) inschrijven, voor de hele marathon, alleen of met een groepje. Als 
je met een groep inschrijft, proberen we hier zo veel mogelijk rekening mee te houden, maar we 
kunnen niets garanderen. Je kunt ook op een bepaald uur komen, om een ‘x’ aantal baantjes te 
zwemmen. Je hoeft niet het hele uur te blijven!  
Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we bekijken hoe de indeling van de marathon er uit zal 
gaan zien. Mogelijk zwemt er elk uur een groepje van 4 personen. Na een uur zullen ze dan 



afgewisseld worden! We hebben 2 banen tot onzer beschikking, dus er is meer dan genoeg plaats voor 
iedereen! 
 
Het is natuurlijk belangrijk om zo veel mogelijk geld op te halen voor Spieren voor Spieren. Daarom 
vragen we €2,50 inschrijfgeld per deelnemer. Het inschrijfgeld (muntgeld dus!) mag je op 25 oktober 
zelf in het zwembad gooien! 
Verder kan je je ook nog laten sponsoren door je ouders, ooms en tantes, opa´s en oma´s enzovoorts. 
De sponsorkaart vind je hieronder, of wordt uitgedeeld in Sportcentrum Laco.  
Tot 25 oktober!!! 
 
De jeugdwerkgroep van ZPC Nederweert 
Ps. Inschrijven kan tot en met vrijdag 24 oktober 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ik………………………………………………………………………………………………. 
wil graag deelnemen aan de zwemmarathon voor Spieren voor Spieren.  

 Ik neem deel aan de hele marathon   
 

 Ik wil op het volgende uur (of uren) zwemmen: 
 

Tijdstip Wil zwemmen op … Tijdstip Wil zwemmen op  … 

18.00 - 19.00 uur  21.00 - 22.00 uur  

19.00 - 20.00 uur  22.00 - 23.00 uur  

20.00 - 21.00 uur  23.00 - 24.00 uur  

 
 

 Ik zou graag bij de volgende 3 personen in de groep willen zitten 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Lever dit strookje in bij Vivian Hermans, Johan de Leeuw of mail het naar: 
Jeugdwerkgroep@zpcnederweert.nl 
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Secretariaat 

Peter Princen 

Meijbaan 1 

6006 TD  Weert 

 0495 – 53 83 31 

 secretariaat@zpcnederweert.nl 

Secretariaat Wedstrijdzwemmen 

Natascha Charlier 

Bredeweg 1 

6031 CK Nederweert 

 0495 – 45 18 29 

 wedstrijdzwemmen@zpcnederweert.nl 

Secretariaat Synchroonzwemmen 

Peggy Douven  

St.Rochusstraat 9 

6031 BG Nederweert 

 0495 – 62 65 91 

 synchroonzwemmen@zpcnederweert.nl 

 

mailto:secretariaat@zpcnederweert.nl

