
 

Kalender september 2017-december 2017 
 

Ø Woensdag 6 september: startavond competitie in Mariadal ( 19 uur) 
Ø Maandag 11 september: start zwemseizoen sportief A, aquagym maandag, C3,C2,C1 
Ø Dinsdag 12 september: start zwemseizoen zwemschool, volwassenen dinsdag, sportief B,C4 
Ø Woensdag 13 september: start zwemseizoen aquagym woensdag 
Ø Zaterdag 16 september: start zwemseizoen fast-track en volwassenen zaterdag. 
Ø Zaterdag 28 oktober en dinsdag 31 oktober: geen zwemles 
Ø Zaterdag 5 november: Criterium Vlaams-Brabant 50 meter bad in Sint-Pieters-Woluwe ( 

organisatie: Swimming Club Zaventem en DDAT Asse-Ternat) 
Ø Zaterdag 11 november: geen zwemles ( zwembad gesloten) 
Ø Zaterdag 18 november en dinsdag 21 november: tussentijdse evaluatie zwemschool 
Ø Dinsdag 5 december: de Sint komt op bezoek 
Ø Zaterdag 16 december: brevettendag 
Ø Van zaterdag 23 december tot en met vrijdag 5 januari: geen zwemles, de lessen herstarten op 

zaterdag 6 januari 2018. 
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Beste zwemmers, beste ouders, 
De grote vakantie is bijna voorbij en de herfst komt stilaan in zicht. 
Het Zaventemse zwembad genoot van een grote onderhoudsbeurt 
gedurende de twee eerste weken van september en is weer helemaal 
“ spik en span” voor het nieuwe seizoen. 
Op maandag 11 september gaan we weer van start. De dames en 
heren van de aqua-gym, de groep sportief A en de 
competitiezwemmers mogen het startschot geven van het nieuwe 
seizoen. 
Onze zwemschool gaat van start op dinsdag 12 september.  
 
Seizoen 2017-2018 is een feestjaar voor onze zwemclub. Wij 
bestaan immers 25 jaar. Er worden dit seizoen verschillende 
randactiviteiten voorzien om van dit seizoen een echt feestseizoen 
te maken! 

 

 



 

SCZ was aanwezig op de jogging “ dwars door Zaventem” en “ de vrijetijdsbeurs”. 

Misschien ben je wel een kijkje komen nemen op één van deze evenementen en ben je een aantal medewerkers 
van onze zwemclub tegen het lijf gelopen. Beiden georganiseerd door de gemeente Zaventem. 
 
Het bestuur staat erop onze vrijwilligers  hartelijk te bedanken voor hun medewerking en aanwezigheid. 
 
Zou je graag de zwemclub steunen door een handje mee te helpen tijdens de zwemschool of op evenementen? 

Je hulp is altijd welkom! 
Stuur gerust een mailtje naar kris.geerom@scz.be. Hij bezorgt je graag extra informatie. 
 

Dit verandert er in het nieuwe zwemseizoen. 
Door de enorme groei van verschillende afdelingen waren wij als zwemclub genoodzaakt om de indeling van het 
beschikbare zwemwater te herschikken. 
 
De grootste veranderingen vinden plaats voor de groep van de volwassenen, het sportief zwemmen en 
competitie. 

v De volwassenen die op zaterdag zwemmen verwelkomen wij in het nieuwe seizoen op zaterdagochtend van 
8 uur tot 9 uur. 

v De groep sportief B zwemt niet meer op zaterdagavond maar wil op zaterdagnamiddag van 16 tot 17 
uur. 

v In de competitieafdeling wordt er een extra groep opgericht. Deze afdeling telt nu vier groepen in plaats 
van drie. 

 

 Nieuws van uit het Bestuur 

Stand van de wachtlijst/inschrijvingen. 
 
Momenteel aanvaarden wij , zeker voor de jongste groepen van onze zwemschool, nog geen extra 
inschrijvingen. Tegen Kerstmis hopen wij de inschrijvingen een beperkte tijd terug open te stellen.  
Meer info volgt. 

 

 



 

Intersport Herent steunt onze zwemclub 
 

Dit seizoen wordt onze zwemclub gesponsord door Interclub Herent. Ieder lid ontvangt in het begin 

van het seizoen een kortingskaart van 10% te besteden bij 

aankoop van sportmateriaal in deze winkel:  

Intersport Herent 
Broekveldstraat 32  
3020 Herent. 

September: maand van de sportclub. 

Jaarlijks organiseert “ Sport Vlaanderen” de maand van de sportclub.  
Wij zijn als club blij dat jullie voor ons hebben gekozen voor jullie wekelijkse ( of dagelijkse) 

baantjes in het zwembad. 
Wij engageren ons dan ook als club om kwalitatieve lessen en trainingen aan te bieden in een 

ontspannen sfeer! 
 

Startvergadering zwemseizoen 2017 – 2018 
 
Het zwemseizoen staat voor de deur, voor de aftrap van het seizoen was er nog de startvergadering 
voor onze lesgevers en het bestuur. 
Hier hebben we samen gezeten om uit te werken wat we als zwemclub dit seizoen willen bereiken en hoe 
we dit samen als één team kunnen bereiken. 
Wij zijn klaar voor de start, jullie ook? 

 



 

 

Nieuws van onze zwemschool 

 

Wie is wie in onze zwemschool? 

Onze SCZ-familie breidt uit! 
 

Aan het begin van de zomer werd Chloé ( lesgeefster witte badmutsen) voor de eerste maal mama. 
Op 2O juni 2017 werden Chloé en haar echtgenoot Christophe de trotse ouders van Elise. 
 
Een paar dagen later was het dan aan de beurt van Valentino ( lesgever groene 
badmutsen, sportief zwemmen en bestuurslid). Trots kondigden zijn echtgenote 
Déborah en hij op 25 juni 2017 de geboorte aan van Gioia. 
 
Alvast een dikke proficiat aan de kersverse ouders! 

Swimming Club Zaventem heeft een zeer grote zwemschool. Dit betekent ook veel lesgevers. 

Sanne en Bavo beslisten op het einde van vorig zwemjaar te stoppen als lesgever.  

  

Wij bedanken hen van harte voor hun jarenlange inzet!  

Ook Bram neemt afscheid als lesgever en krijgt een andere functie binnen onze zwemclub.  

 

Hij zal instaan voor de ondersteuning en opleiding van onze (nieuwe) lesgevers en blijft stand-by 

voor eventuele vervangingen.   

De andere lesgevers blijven wel paraat.  

 



 

 

 
1. De Vlaamse (jeugd)kampioenschappen komen eraan ! 

 

Nieuws van onze zwemschool 

Hoofdtrainers: 
 

  

Een kleine voorstelling: 

Leen Leys: 
Hoofdtrainer 
 
Anaïs De Naeyer: 

 

Oranje badmutsen:  
Juf Linda en Meester Thoma 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Anaïs en Juf Hélène 

Witte badmutsen:  

Juf Chloé en Juf Luna 

Meester Sabri 

Lichtblauwe badmutsen 

Juf Katja en Juf Leen 

Juf Julie en Meester Arthur en Meeste Louis 



 

Nieuws van onze zwemschool 
 Rode badmutsen 

Juf Evi en Meester Jeroen 

Meester Louis en Juf Lenny 

Groene Badmutsen 

Meester Valentino en Juf Gina  

Gele Badmutsen 

Meester Michel 

Donker Blauwe Badmutsen Fast-Track 

Meester Arno Juf Annick en Juf Katja 

Wie is bij sportief zwemmen? 

Valentino Jeroen 
Sportief A Sportief B 

Wie is wie bij de afdeling aquagym? 

Ellen (maandag) Marie-Louise 
(woensdag) 

Wie is wie bij de afdeling volwassenen? 

Alexandra en Eline 



 

Nieuws van onze competitiezwemmers 

De maand juli is traditioneel één van de belangrijkste maanden van het competitieseizoen met 
als hoogtepunten het Vlaams zomercriterium en de Belgische kampioenschappen. 

Om deze toernooien optimaal te kunnen voorbereiden trokken 20 van onze competitiezwemmers 
begin juli naar Club La Santa in Lanzarote. Het werd een geweldige stage waar er naast 4 uur 
zwemtraining per dag tijd was voor allerlei sportieve randactiviteiten. 

. 

 

SCZ traint op Lanzarote 

Onze zwemmers maken indruk op het Vlaams zomercriterium én op de Belgische 
jeugdkampioenschappen. 

Dat de (volgens de zwemmers) zware trainingen wel degelijk hun nut hadden, werd bewezen op het Vlaams 
zomercriterium half juli te Antwerpen. 
Naast een pak besttijden werden er liefst 9 top-drie plaatsen bij elkaar gezwommen. De trainers stonden erbij en 
keken ernaar. 
 
Ook tijdens onze eigen recordpoging enkele dagen later werden de pannen van het dak gezwommen! 
Een week later ging het feestje gewoon verder op de Belgische Jeugdkampioenschappen. Drie van onze zwemmers 
namen in Genk deel aan dit kampioenschap. 
 
Als uitschieters noteren we de 3e plaats van Aisha Bogaerts op de 200 meter vrije slag bij de 13- jarige meisjes en 
de 5de plaats van Laurenz Matthijs op de 1500 meter vrije slag bij de 13-jarige jongens. Ook Floor Geeroms bewees 
bij de 12-jarige meisjes dat ze scherp stond en verbeterde al haar besttijden. 
 
Proficiat allemaal! 
 

 
 

 



 

Nieuws van onze competitiezwemmers 
Oud-SCZ zwemster Anke behaalt met de aflossingsploeg 2 medailles 

op de Europese Jeugdkampioenschappen. 
 
De 17-jarige Anke Geeroms nam eind juni deel aan de Europese Jeugdkampioenschappen zwemmen in Israël. 
Individueel kwam ze aan de start bij de 50, 100 en 200 meter schoolslag waar ze telkens de halve finale 
haalde. 
Anke verdedigde de Belgische driekleur tijdens de aflossingen en behaalde samen met de andere Belgische 
dames zilver op de 4X200 meter vrije slag en brons op de 4X100 meter vrije slag.  
 
Een dikke proficiat! 
 
Eind augustus trok ze naar Indianapolis waar ze deelnam aan de Wereldkampioenschappen voor de jeugd. 
Op de 100 meter schoolslag miste ze op een haar na een ticket voor de halve finale in een tijd van 1.10.72.  
Op de 200 schoolslag behaalde ze de 14e tijd met een scherpe tijd van 2.33.10.  
 
Van een knappe prestatie gesproken! 

          

SCZ organiseert voor de eerste maal een 50-meter bad wedstrijd. 
 
Indien je als competitiezwemmer wil deelnemen aan grote toernooien ( vb. B(J)K/V(J)K) dienen je trainers je 
in te schrijven met een tijd in 50 meter bad. 
Vlaams- Brabant beschikt echter niet over een 50 meter bad. Hierdoor wijken Brabantse club vaak uit naar 
andere provincies. 
 
De provincie wil daar echter verandering in brengen en organiseert samen met onze zwemclub en de zwemclub 
van Asse-Ternat (DDAT) op zondag 5 november 2017 een CVB wedstrijd 50 meter bad. 
Deze wedstrijd gaat door in Sint-Pieters-Woluwe. 
 
We nodigen jullie graag allemaal uit om die dag een kijkje te komen nemen en te komen supporteren voor onze 
zwemmers. 
 
Wil je graag een handje toesteken en het allemaal van achter de schermen meemaken, dan horen wij dit 
graag. We hebben immers altijd helpers tekort. Stuur gerust een mailtje naar kris.geeroms@scz.be . Hij 
bezorgt je alle informatie. 
 
Hopelijk tot dan?  

        



 
 

 Nieuws van onze competitiezwemmers 

Wie is wie in onze competitieafdeling? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandra Killian Michel Leen 
C4 C3 C2 C1 


