
 

Kalender 
Kerstvakantie 

Zwemschool, sportief en volwassen zwemmen: 
ügeen zwemles van zaterdag 24 december 2016 t.e.m. vrijdag 6 januari 2017 
üzwemlessen hervatten vanaf zaterdag 7 januari 2017 

Competitie 
Geen droog- en zwemtraining op onderstaande data: 

ü zaterdag 24 december 2016 
ü maandag 26 december 2016 
ü zaterdag 31 december 2016 

Aquagym: 
ü er is geen aquagym op maandag 26 , woensdag 28 december en 

maandag 2 januari   
ü enkel aquagym op woensdag 4 januari 2017 

 
Evaluatie zwemschool zaterdag 21 januari 2017 en  
  dinsdag 24 januari 2017 
Zwemhappening  zaterdag 28 januari 2017 
Start nieuwelingen zaterdag 4 februari 2017 
 
Krokusvakantie 

Zwemschool, sportief en volwassen zwemmen: 
ü geen zwemles van zaterdag 25 februari 2017 t.e.m. vrijdag 3 maart 

2017 
ü zwemlessen hervatten vanaf zaterdag 4 maart 2017 

Aquagym (groep maandag & woensdag): 
ü de lessen aquagym vinden plaats tijdens de normale uren 

 
Eetfestijn geen zwemles op zaterdag 18 maart 2017 
Tussentijdse evaluatie zwemschool zaterdag 25 maart 2017 en 
 dinsdag 28 maart 2017 
PACO-wedstrijd SCZ zondag 26 maart 2017 (start om 13u) 
 
Paasvakantie 

Zwemschool, sportief en volwassen zwemmen: 
ü geen zwemles van zaterdag 1 april 2017 t.e.m. maandag 17 april 2017 
ü zwemlessen hervatten vanaf dinsdag 18 april 2017 

Competitie: 
ü geen droograining op maandag 3, 10 en 17 april 2017 

Aquagym (groep maandag & woensdag): 
ü de lessen aquagym vinden plaats tijdens de normale uren. 

Een schitterend 2017 
gewenst… 
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Het jaar 2016 is weer bijna gedaan 
en we bereiden ons allemaal voor op 
de feesten.  
We wensen jullie allemaal een fijne 
Kerst en voor allemaal een gelukkig 

en gezond  gewenst!  
 
In onze zwemclub staat er in het 
komende jaar weer heel wat  op de 
kalender. 
Zo is er op 18 maart 2017 ons 
jaarlijks eetfestijn waarvan u 
binnenkort meer informatie krijgt. 
Op 26 maart 2017 is er onze 
jaarlijkse PACO – wedstrijd waar 
onze zwemmers van de zwemschool 
(vanaf de groene badmutsen) de 
kans krijgen om op een 
ongedwongen manier kennis te 
maken met het wedstrijdzwemmen. 
 



 

 

Lesgeefster Marie-Louise wordt 
70 
 Het was groot feest op woensdag 14 december in het 

Zaventemse Zwembad. Marie-Louise , de lesgeefster 
van de aquagym op woensdag werd 70. Ze werd door 
haar dames verrast met een prachtig boeketje! 
 
Het hele SCZ-team wenst Marie-Louise nog heel veel 
gezonde jaren toe! 
 

Een Nieuw Logo 

Na 20 jaar vond het nieuwe bestuur 
het tijd om een nieuw logo te laten 
ontwerpen. Thoma Bosseler, lesgever 
van de witte badmutsen en 
competitiezwemmer, was bereid om dit 
logo te ontwerpen. Het resultaat mag 
gezien worden… Wat herkent u er in ?  
 
Dit logo zal geleidelijk ons oude 
vertrouwde logo vervangen. 

Nieuws vanuit het bestuur… 
Een nieuw jaar betekent voor ons bestuur een nieuw begin. 
 
Onze voorzitter, Wim Stevens, maakte eind 2016 bekend 

dat hij na 20 jaar stopt als voorzitter van onze zwemclub. 
Wim wordt vanaf 1 januari opgevolgd door Kris Geeroms. 
Kris is reeds enkele jaren bestuurslid. Hij is vooral actief 
binnen de competitie afdeling en vader van 3 
competitiezwemmers. Wij zijn er van overtuigd dat Kris, 
door zijn goede contacten binnen de Belgische 
zwemwereld, een zeer waardevolle voorzitter zal zijn. 

Ook onze secretaris, Liesbeth Kieken, maakte bekend dat zij ermee stopt.  
Na 10 jaar was het tijd om het wat rustiger aan te doen. Liesbeth wordt opgevolgd door Annick Norré. 
Annick is lesgeefster binnen onze zwemschool en fungeert als afgevaardigde binnen onze competitie 
afdeling. Zij is tevens moeder van 2 van onze competitiezwemmers. Annick zal bij haar taak 
ondersteund worden door Jessika Guns, die o.a. de opvolging zal doen van de wachtlijst. 
Beiden hebben zich de voorbije maanden volop ingewerkt in hun nieuwe taak. Wij wensen hen zeer veel 
succes!  
Uiteraard bedanken wij ook Wim en Liesbeth van harte voor hun jarenlange inzet voor onze zwemclub 
en we hopen hen regelmatig terug te zien in onze zwemclub of op onze evenementen. 
 

 

 

 

 Nieuws van onze zwemclub 



 

 

Onze SCZ – Quiz. 

 Op vrijdag 2 december vond in de Maalderij te Sterrebeek onze 3de SCZ-quiz plaats. 
 

Bij een hapje en een drankje werd er bij de 19 ploegen gepolst naar hun algemene kennis op 
verschillende domeinen. Zo kwamen thema’s als sport, techniek, actualiteit,… aan bod. 

Iedereen mocht na afloop met een leuke prijs naar huis. 
 

Op naar volgend jaar… 

Flexivol – receptie 

Op 24 november vond er in Mariadal de 
flexivol-receptie van onze zwemclub plaats.  
 
Bestuur, lesgevers en vrijwilligers namen op 
een ongedwongen manier deel aan een 
receptie waar onze zwemclub op 
verschillende facetten werd geëvalueerd. 
Een zeer waardevolle avond!  
 
Tevens werd ook Marc Derese gehuldigd, die 
jaren het sportsecretariaat voor zijn 
rekening nam. 



 

 

11 november: PACO – wedstrijd in Aarschot 
Enkele van onze jongste zwemmers namen op vrijdag 11 november met veel enthousiasme deel aan 
de PACO-wedstrijd te Aarschot. 
Spelenderwijs kregen onze zwemmers de kans om op een ongedwongen manier hun zwemkunsten te 
tonen aan elkaar, hun trainers en hun ouders. 
Het resultaat mocht dan ook oprecht gezien worden. Ze behaalden niet alleen zeer goede 
resultaten maar ze lieten ook een mooi staaltje techniek zien.  
Proficiat allemaal !!! 

Nieuws van onze zwemschool 

 

6 december, 
de Sint op bezoek 

Zoals ieder jaar kwam de Sint ook in de zwemclub op bezoek.  
Iedereen was natuurlijk heel erg braaf geweest (of beweerde dit toch) en 
kreeg van de Sint en de Pieten een lekker zakje snoep. 
 
Foto’s van de verschillende groepen vind je op onze facebook pagina! 
 

 



 

 

 

 
1. De Vlaamse (jeugd)kampioenschappen komen eraan ! 

 

Nieuws van onze zwemschool 

Binnenkort… onze zwemhappening ! 

Na het overweldigende succes van vorig seizoen staat hij dit 
jaar opnieuw op het programma : onze zwemhappening.  
 
Dit jaar zal deze doorgaan op de laatste zaterdag van januari!  
 
Alle zwemmers van de zwemschool, fast-track, eendjes en 
sportief zwemmen zijn die dag uitgenodigd om samen met hun 
ouders een plons in het zwembad te doen! Hou jullie mailbox 
zeker in de gaten, want de uitnodiging voor de inschrijving komt 
er binnenkort aan. 

 
 
 
Eind januari worden er voor de eerste maal dit jaar overgangstesten voor de zwemschool gehouden.  
 
Wanneer uw kind slaagt op deze testen mag het overgaan naar de volgende groep.  
De juiste datums vindt u bij de kalender. De nieuwe groepen worden gevormd op 31 januari.  
 
De nieuwe zwemmers starten op 4 februari.  
Opgelet : uw kind kan pas starten als nieuwe zwemmer indien u hiervoor een uitnodiging ontvangt 
gedurende de maand januari ! 
 

Start nieuwe zwemmers 



 

 
 

Onze jaarlijkse 
zwemwedstrijd. 

 
Traditiegetrouw organiseert SCZ tijdens de 
maand november haar eigen wedstrijd. Dit jaar 
vond deze plaats op 13 november. Liefst 140 
zwemmers uit verschillende clubs stonden aan de 
startblokken.  
De wedstrijd was een heel groot succes!  
 
Nog een dikke dank u wel aan al onze helpers voor 
een vlot verloop. 
 

 

Nieuws van onze competitiezwemmers 

 
Tijdens het weekend van 15 en 16 oktober 2016 namen verschillende van onze competitiezwemmers 
deel aan het Provinciaal Kampioenschap Korte Afstand. Om aan dit kampioenschap te kunnen 
deelnemen dienen onze wedstrijdzwemmers limiettijden te zwemmen. Fran, Dauphine, Céline, Luna, 
Brent, Aïsha, Laurenz, Floor en Killian hadden de eer om hieraan te kunnen deelnemen. Kaya 
versterkte de damesploeg voor de aflossing. 
 
Twee weken later stond ook het Provinciaal Kampioenschap Lange Afstand op de agenda. Hierbij 
werd de PK-ploeg aangevuld met Billy, Lien, Lena, Arno, Thoma en Michel. Voor de lange afstand 
dienden geen limiettijden gezwommen te worden. 
 
In het totaal zwommen onze zwemmers 18 medailles bij elkaar op het PK korte afstand  en 6 
medailles op het PK Lange Afstand. Daarnaast werden er heel wat nieuwe besttijden gezwommen! 
Het competitieseizoen kon niet beter starten!  

 

Provinciale kampioenschappen waren een zeer groot succes! 

 

De Vlaamse 
(jeugd)kampioenschappen 

komen eraan ! 
 

Heel binnenkort… De spanning is voelbaar! 
Tijdens het tweede  weekend van februari 
vinden in Antwerpen de Vlaamse 
kampioenschappen voor de “-15 jarigen” plaats. 
In het verleden stonden reeds enkele van onze 
zwemmers op het podium. Dit jaar zwommen 
Floor, Aïsha en Laurenz hiervoor limiettijden. 
Twee weken later vindt in hetzelfde zwembad de 
“Vlaamse“ plaats. Misschien voor de grote namen 
zoals Louis Croenen, Pieter Timmers en Kimberly 
Buys,… een trainingswedstrijd, maar voor de 
andere zwemmers één van de mooiere 
wedstrijden. Voor de Vlaamse kampioenschappen 
“+15 jarigen” zwommen Céline en Dauphine  
limiettijden. 
U kan beide wedstrijden live volgen via 
www.toptime.be .  
 

Veel succes allemaal ! 


