
Kalender januari 2018-april 2018 
 

Ø Van zaterdag 23 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018: geen zwemles, de 
lessen herstarten op zaterdag 6 januari 2018 

Ø Zaterdag 20 januari 2018 en dinsdag 23 januari 2018: evaluaties 
Ø Zaterdag 27 januari 2018: zwemhappening 
Ø Zaterdag 3 februari 2018: start nieuwe leden 
Ø Van zaterdag 10 februari 2018 tot en met vrijdag 16 februari 2018: geen zwemles, de 

lessen herstarten op zaterdag 17 februari 2018 (Krokus vakantie) 
Ø Zondag 4 maart 2018: Paco wedstrijd SCZ (voormiddag)+ CVB wedstrijd (namiddag). 
Ø Zaterdag 17 maart 2018: Eetfestijn ( geen zwemles) 
Ø Van zaterdag 31 maart 2018 tot en met vrijdag 13 april: geen zwemles, de lessen 

herstarten op zaterdag 14 april 2018 ( paasvakantie) 
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Zalige kerstdagen en een spetterend 2018 gewenst! 
De lesgevers, trainers, vrijwilligers en bestuursleden wensen iedereen een schitterend en 
sportief 2018! 

 
In 2018 staan er terug enkele activiteiten van ons jubileumjaar op het programma. We hopen 
jullie snel te ontmoeten! 
 

 



SCZ organiseerde de eerste editie van de provinciale wedstrijd in 50 meter bad 

Op zondag 5 november 2017 organiseerde SCZ in samenwerking met de zwemclub DDAT 
( Asse-Ternat) de eerste editie van de provinciaal criterium Vlaams-Brabant in 50 meter 
bad. 
Deze wedstrijd ging door in het 50 meter bad van Sportcity in Sint-Pieters-Woluwe. 
Met ruim 900 starten en een pak besttijden was het op sportief vlak een enorm succes. 
Achter de schermen waren er ruim 80  vrijwilligers van beide clubs actief om alles in 
goede banen te leiden. Ook langs deze weg aan al deze vrijwilligers een welgemeende 
dank u wel en wie weet tot volgend jaar! 

SCZ behaalt “ de gouden druppel” 
In 2017 behaalde onze zwemclub de Gouden Druppel. Met het 
jeugdfonds Zwemsport wil de Vlaamse Zwemfederatie, via 
het toekennen van een kwaliteitslabel, clubs belonen die 
inzetten op een kwaliteitsvolle jeugdwerking. Dit jaar voldeed 
ook onze zwemschool en jeugdwerking aan alle criteria om tot 
de 10 beste clubs in Vlaanderen te behoren die dit gouden 
label moge dragen. Een gouden verdienste van onze lesgevers 
en medewerkers die dag in , dag uit zich inzetten binnen onze 
club. 

 

 

Nieuws van uit het Bestuur 

Dag van de sportclubbestuurder 

In november namen enkele bestuursleden deel aan de 
dag van de “sportclubbestuurder” in Diegem. 

Een hele zaterdag was er de kans om deel te nemen aan 
verschillende workshops en was er ook tijd om van 
gedachten te wisselen met medebestuurders van 

andere clubs. 



 

 

Een vooruitblik: 17 maart 2018- Eetfestijn SCZ 

De SCZ-quiz was aan de 4de editie toe 
 

 
Eind november werd er weer stevig gestreden voor een mooie ereplaats tijdens de 
vierde editie van de SCZ-quiz. Deze editie stond in het teken van ons jubileumjaar. 
Het werd een fijne en gezellige avond met heel veel ambiance én een paar heel 
speciale prijzen. 
 
Kom jij volgend jaar ook? 

Nieuws van uit het Bestuur 



Steun Swimming Club Zaventem en sponsor onze club! 

Ben je eigenaar van een bedrijf, een winkel, een restaurant,… en draag je onze club een 
warm hart toe? 
 
Word dan sponsor van onze club. Wij beschikken over verschillende sponsorpakketten. 
Interesse? Neem dan zeker contact op met onze voorzitter Kris Geeroms: 
Kris.geeroms@scz.be. 
 
Hij geeft je met alle plezier meer informatie over de verschillende mogelijkheden. 
Deze mensen gingen je reeds voor: 
Rudi Leys bvba accountants- & belastingsconsulenten, Krivaro Technics, Intersport 
Herent, optiek Caluwaerts, EBCTA architectenbureau, Afsluitingen Tielemans-De Prins. 
 
Onze welgemeende dank! 

Afsluitingen Tielemans-De Prins 

EBCTA Architectenbureau 

Nieuws van uit het Bestuur 



 

 

 
1. De Vlaamse (jeugd)kampioenschappen komen eraan ! 

 

Nieuws van onze zwemschool 

Aangezien SCZ de braafste en de liefste leden van alle Zaventemse verenigingen heeft 
J, kwam op 5 december de Sint op bezoek. Hij bracht ook enkele gekke Pieten mee die 
de hele zwemschool op stelten probeerden te zetten. Gelukkig hielden alle lesgevers het 
hoofd koel! 
 

          
Meer foto’s vinden jullie op de Facebook pagina van onze zwemclub. 

Sint en Piet op bezoek 

Eind januari organiseren we voor de derde maal onze zwemhappening. Een avond vol fun 
en spelplezier voor kinderen van onze zwemschool én hun ouders. 

 
Meer informatie hierover, binnenkort in jullie mailbox! 

 

Een vooruitblik: zwemhappening 

4 maart 2018: PACO-wedstrijd in 
Zaventem 

Op zondagvoormiddag 4 maart 2018 organiseert SCZ haar jaarlijkse PACO wedstrijd. 
 
PACO wedstrijden hebben als doel de zwemmers van de zwemschool (vanaf de groene 
badmutsen) en van de pré-competitie de mogelijkheid zich te meten met andere 
leeftijdsgenootjes (ook van andere clubs) en dit in een leuke en ontspannen sfeer. Meer 
informatie volgt! 



 
 Stand van zaken: aanmeldingen op de wachtlijst 

Zoals u misschien weet hebben wij door een overweldigend aantal aanmeldingen op onze 
wachtlijst deze eind vorig seizoen noodgedwongen moeten afsluiten. 
 
Ondertussen zijn we een half jaar verder en heeft het bestuur beslist om te gaan werken met 
voorrangsgroepen om zo lange wachttijden te vermijden. Onze huidige leden hebben reeds de 
mogelijkheid gehad om terug aan te melden, net als de geïnteresseerden die zich hadden 
aangemeld op onze mailinglijst (via de website). Wij aanvaarden momenteel enkel aanmeldingen 
voor kinderen van het geboortejaar 2013 en 2014 ( en vroeger), dit om weer heel lange 
wachtlijsten te vermijden. 
 
Tot eind december zijn het vrije inschrijvingen.  
Meer info via de website of via secretariaat@scz.be . 
 
In de loop van januari zullen de ouders van de kinderen die in februari kunnen starten in onze 
zwemschool een mail ontvangen met meer informatie. Alles hangt af van het aantal 
“doorschuivers” van de ene naar de andere groep én van uw plaats op de wachtlijst. 



Nieuws van onze competitiezwemmers 

Half oktober vonden in Leuven de jaarlijkse provinciale kampioenschappen plaats. Om hieraan 
deel te nemen moesten de zwemmers gedurende het vorige seizoen een aantal verplichte 
afstanden en stijlen zwemmen én limieten halen. Met een beperkte delegatie van 7 zwemmers 
en 1 aflossingsploeg trok SCZ naar het kampioenschap. Na 2 dagen hard zwemmen konden de 
trainers trots terugblikken op een geslaagd kampioenschap. Naast een pak besttijden kwamen 
onze zwemmers ook met 25 individuele medailles en 1 medaille op de aflossingen naar huis! 
 
10 provinciale titels, 7 zilveren medailles en 9 bronzen plakken! Om fier op te zijn… 
 
Maar het feestje was nog niet gedaan. Twee weken later gingen 15 zwemmers de uitdaging aan 
om een lange afstand te zwemmen. Deze wedstrijd stond open voor alle zwemmers.  Voor de 9-
10 jarigen stond er 400 meter op het programma en de oudere zwemmers dienden een afstand 
van 800 en/of 1500 meter af te leggen. Ook hier glommen onze competitietrainers van trots: 
10 extra medailles en weer een pak besttijden! 
 
Proficiat allemaal! 

SCZ verovert 36 medailles op de provinciale kampioenschappen 

Onze zwemmers op de provinciale wedstrijd 50 meter bad. 

Zoals reeds eerder in deze nieuwsbrief vermeld, organiseerde SCZ op 5 november een eerste 
wedstrijd van het seizoen. 22 van onze competitiezwemmers en al onze officials stonden aan de 
start van een zeer mooie en leuke wedstrijd met weer een pak besttijden en een hoop 
podiumplaatsen! 
 

 
 

 



 

Nieuws van onze competitiezwemmers 

Teambuidingsactiviteit competitie: lopen voor het goede doel! 
 
Half november trokken onze competitiezwemmers ( en hun trainers) richting Vossem om er 
deel te nemen aan de 11-11-11 loop.  
De conditie kon uitgebreid getest worden op een loopje van 5 km!  
Iedereen haalde de eindmeet.  
Jonas Faber (C1) waagde zich zelfs aan de afstand van 11 km, die hij met gemak uitliep. J  
 
Na de inspanning was het tijd voor ontspanning en werden de zwemmers getrakteerd op 
pannenkoeken! 
 

          
 

Een vooruitblik: de Vlaamse (jeugd) kampioenschappen komen er aan! 
 
Gedurende de eerste weken van februari is het Antwerpse Wezenbergbad weer het 
strijdtoneel voor vele Vlaamse zwemmers tijdens de Vlaamse (jeugd)kampioenschappen. 
 
Ook Swimming Club Zaventem zal dit jaar vertegenwoordigd zijn en de zwemmers die reeds 
hun limieten haalden beginnen stilaan met de voorbereidingen. 
 
Momenteel vertegenwoordigen Lien (C3), Aïsha ( C2), Floor(C2) en Laurenz (C2) onze club 
op het Vlaams jeugdkampioenschap en zullen  Céline (C1), Fran (C1) en Dauphine(C1) onze 
kleuren vertegenwoordigen  op het Vlaams Kampioenschap. 
 
Limieten kunnen echter nog gezwommen worden tot en met 31 december! Wij duimen alvast 
voor prachtige besttijden en wie weet wel een tikkeltje meer! 

        
 
 


