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KLOKKERS 
GEVRAAGD 

Om de wedstrijden eerlijk en in goede banen te 
laten verlopen, zijn de klokkers zeer belangrijk. 
Wij zijn momenteel nog op zoek naar klokkers. 
Heeft u hier interesse in, neem dan contact op 
met het bestuur. Hier kunt u ook terecht voor 
verdere informatie. 

 
KLEDINGZWEMMEN 

Voor de zwemvaardigheidsdiploma’s gaan we weer 
oefenen met het kledingzwemmen. Dit doen we 
steeds aan het begin van de maand. Let op: dit is niet 
meer altijd de eerste van de maand!! Ook van de 
kinderen die de diploma’s al hebben wordt 
verwacht dat ze met kleding zwemmen. 
Kledingeisen: lange broek, shirt met lange mouwen, 
sokken en trimschoenen en een stevige plastic zak. 
Zwembril is toegestaan bij het examen. 

 
OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 

Indien je je lidmaatschap wilt opzeggen, doe dit dan via het mailadres van de vereniging of schriftelijk bij de 
ledenadministratie.  
Adres: Jordie Winkenius  
Weidepracht 9, 4882 CA Klein-Zundert.  
Lidmaatschappen lopen per jaar: van 1 jan t/m 31 dec. Graag afmelden voor 30 november.  
Bij te late afmelding zijn wij genoodzaakt om een bedrag van € 50,00 in rekening te brengen. 
 

  

 

Bestuur ZV “De Wildert”:  
Arie Havermans 

Laura van Aert  

Jordie Winkenius 

Jolanda Winkenius 

Ruben Aarts 

  
Secretariaat:  
Achterhuizensticht 28 

5102 HB Dongen 

 

@:zvdewildert@hotmail.com 

NL28 RABO 0160 5507 50 

START NIEUW SEIZOEN 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur! We beginnen op woensdag 8 
en donderdag 9 september weer met zwemmen. De trainingstijden zijn als 
volgt. 
 
Maandag: 19.00 – 19.45 uur recreanten tot 12 jaar en senioren  

19.45 – 20.30 uur recreanten en wedstrijdgroep 
Woensdag:  21.00 – 22.00 uur senioren 
Donderdag:  19.00 – 20.00 uur recreanten tot 16 jaar en wedstrijdgroep 
Zaterdag:  08.15 – 09.15 uur alle leden 
 
Het begin van het nieuwe seizoen betekent tevens dat de Grote Clubactie 

ook binnenkort weer van start gaat. Door loten te verkopen voor deze actie 

kunnen onze leden geld ophalen voor de club. De loten kosten €3,00 per 

stuk, waarvan €2,40 naar de club gaat. Wij willen jullie dus allemaal vragen 

om je hiervoor in te zetten en te proberen zoveel mogelijk loten te verkopen. 

Hier zijn ook nog eens mooie prijzen mee te winnen. 
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ZWEMWEDSTRIJDEN 

Voor de wedstrijdzwemmers (startvergunninghouders) geldt dat zij deelnemen aan alle KNZB-wedstrijden, 
tenzij zich daar op voorhand voor afmelden. Zij kunnen ook deelnemen aan JJS-wedstrijden, dit is op 
inschrijving. Alle wedstrijddata in de maanden september en oktober (en begin november) volgen hieronder. 
Voor de jonge recreatieve zwemmers biedt onze vereniging de mogelijkheid om deel te nemen aan 
recreantenwedstrijden, om kennis te maken met het wedstrijdzwemmen. Voor de oudere (20+) zwemmers 
biedt onze vereniging de mogelijkheid aan om deel te nemen aan masterwedstrijden. Mocht je geen 
startvergunning hebben, dan is het mogelijk om voor de wedstrijd een dagstartvergunning aan te vragen. Aan 
zowel de recreatieve, master-, en JJS-wedstrijden zijn kosten verbonden. Het inschrijfgeld voor deze 
wedstrijden, dient een week voor de wedstrijd overgemaakt te zijn op de rekening van de vereniging, onder 
vermelding van je naam en wedstrijd met datum. Tevens geldt voor deze wedstrijden dat je je tot 2 weken 
voor de wedstrijd kan opgeven bij de trainers.  
 

Zwem4daagse 
De zwemvierdaagse zal dit jaar van maandag 13 tot en met vrijdag 17 september doorgaan. Dit jaar in het 
teken van de Maarten van der Weijden foundation.  Er kan deze week van maandag tot en met vrijdag 
gezwommen worden. Hierdoor komen de normale training te vervallen. De tijden voor de zwemvierdaagse 
zijn als volgt: 
 
Maandag: 18.30 uur – 20.30 uur 
Dinsdag: 18.30 uur – 20.00 uur 
Woensdag: 19.00 uur – 20.30 uur 
Donderdag: 18.30 uur – 20.00 uur  
Vrijdag: 18.30 uur – 20.00 uur 

 

Starten kan steeds tot een halfuur voor de eindtijd. Dit zodat er genoeg tijd is om het aantal baantjes te 
zwemmen. Inschrijven kan bij het zwembad in Zundert. Het is ook mogelijk om een enkele dag deel te nemen 
door je op de dag zelf te melden bij het zwembad. Wij hopen jullie allemaal tijdens de zwem4daagse te zien! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
Activiteiten:        Kleding zwemmen: 

• 8 sept: Start nieuwe seizoen, welkomstborrel senioren  • 20 september (junioren) 

• 9 sept: start uitdelen lijsten grote clubactie   • 4 oktober (junioren) 

• 13 t/m 17 sept: zwemvierdaagse  

• 29 sept: 20.30 koffie drinken senioren (eigen rekening)  Geen training: 

• 11 okt: uiterste inleverdatum lijsten grote clubactie  • 13 t/m 17 sept (zwemvierdaagse) 

• 20 okt: 20.30 koffie drinken senioren (eigen rekening)  • 25 t/m 30 okt. 
 
Wedstrijden:         

• 12 sept: Masterwedstrijd (20+) Eindhoven       

• 3 okt: KNZB-wedstrijd (startverg.)       

• 30 okt: Masterwedstrijd (20+) in Oostburg 
 

Vanwege het corona-virus is over de 

wedstrijden nog weinig bekend. Zodra er 

meer informatie is, zal dit direct 

gecommuniceerd worden.  


