
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.  

 

De contributie is verschuldigd over 12 maanden per zwemseizoen (tot en met 31 

augustus). 

     Maand Kwartaal Jaar 

Zwemles    € 15,50 € 46,50 € 186,-- 

Recreatief    € 15,50 € 46,50 € 186,-- 

Wedstrijdzwemmen  € 18,00     € 54.00 € 216,-- 

Masterzwemmen 2xpw  € 18,00 € 54.00 € 216,-- 

Masterzwemmen  1xpw  € 12,15 € 36.50 € 146,-- 

Ouderzwemmen   € 12,15 € 36.50 € 146,-- 

Aquajoggen        € 37,00 voor 10 lessen 

Zwemles voor volwassenen     € 37,00 voor 10 lessen 

Diploma bijdrage A, B en C      € 10,- 

3e/4e etc. lid van een gezin (goedkoopste lid) 2/3 gedeelte van de contributie 

 

De contributie van alle nieuwe leden wordt geïnd via automatische incasso. 

Indien er een acceptgiro kaart toegestuurd wordt, (voor leden die al langer lid zijn) 

wordt de contributie verhoogd met € 1,50 administratiekosten. Het verenigingsjaar, 

dus ook het lidmaatschap, loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Een even-

tuele opzegging dient tenminste 2 maanden voor het beëindigen van het vereni-

gingsjaar (voor 1 juli) schriftelijk te gebeuren. Indien de opzegging te laat plaats 

vindt, is de volledige contributie over het volgend verenigingsjaar verschuldigd.  

Uitzondering op deze regel is ná het behalen van het A-diploma, het B-diploma of 

het C-diploma. Opzegging dient onmiddellijk ná het behalen van een van deze di-

ploma’s schriftelijk te geschieden 

 

Extra verplichtingen: 

 

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50 

Recreatieve - en wedstrijdzwemmers betalen ongeveer € 20,-- per jaar voor een 

startvergunning en € 30,-- per jaar aan wedstrijdkosten. 
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Van de Penningmeester  



 

INHOUD 

 

Wat vindt  U in deze Sopper? 

 

Pagina 4------------------------------------- Redactie 

Pagina  5/6----------------------------------- Info. 

Pagina 7/14---------------------------------  Bestuur 

Pagina 15/16-------------------------------- Info Wedstr.zw. 

Pagina 17------------------------------------ Wedstrijd 

Pagina 18------------------------------------ Master 

Pagina 19------------------------------------ Recreatief 

Pagina 20/21-------------------------------- Elelementair 

Pagina 22-----------------------------------  Zo maar 

Pagina 23/24-------------------------------- Agenda 

Pagina 25/26---------------------------------Activiteiten                        

Pagina 27-------------------------------------Nieuweleden    

Pagina 27------------------------------------ Verjaardagen 

Pagina 28-------------------------------------Oma weet raad 

Pagina 29 ------------------------------------Oude doos 

Pagina 30-------------------------------------Wist u dat? 

Pagina  31-----------------------------------  Puzzelen 
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Hij is er weer!! 
 

Jaargang  57  nummer  1     december 2022 

 

Van de Redactie…… 

 

Beste Sopper lezers, 

De laatste uitgebrachte Sopper was in oktober 2020. Het jaar 2021 is er vanwege de 

Corona epidemie helemaal geen Sopper uitgebracht. En het verenigingsleven lag 

geheel of gedeeltelijk het gehele jaar stil. 

Het waren  moeilijke tijden voor ons allen, voor de vereniging maar ook maatschap-

pelijk. En na deze malaise  hebben we nu de energie crisis en we hopen niet dat het 

bekende spreekwoord “ na zeven vette jaren komen nu zeven magere jaren” werke-

lijkheid wordt. 

 

In de ALV van jl november is er besloten dat de twee maandelijkse uitgifte van ons 

clubblad de Sopper weer in ere hersteld moet worden. Dit is een positieve beslissing 

want het clubgevoel van de leden wordt niet alleen versterkt door de manier waarop 

zij hun sportdeelname binnen de club ervaren maar ook door  communicatie. Com-

municatie speelt een enorm grote rol in het versterken van het clubgevoel door mid-

del van een clubblad met een inhoud van volle verhalen vanuit vrijwilligers, teams 

of trainingsgroepen. Leuke weetjes en feitjes uit de club. Een  scherpe column van 

een goede schrijver in de club. Ons clubblad de Sopper  is  veel meer dan alleen een 

manier om leden van de juiste informatie te voorzien. Want een clubblad zoals 

Tempo dit altijd heeft gekend mag nooit  vervangen worden door een website, 

nieuwsbrief en/of inzet van sociale media. Want waar met een  clubblad ieder lid 

direct bereikt word, is dat met een sociaal media  maar de vraag welk lid welk be-

richt nog te zien krijgt. Daarbij zijn de media vluchtiger en is het soms lastig om de 

verhalen van de club goed te vertellen. 

Wij als redactie zeggen: laat iedereen meedoen, zorg voor betrokkenheid én verbin-

ding want zo blijft iedereen op de hoogte wat er binnen onze vereniging gebeurt. 

Verder wensen wij alle leden en hun familie prettige feestdagen en een gelukkig 

2023 

 

 

Wij wensen onze lezers veel leesplezier!! 

 

 

Sopper@zwemverenigingtempo.nl.   

Kopij  inleveren voor   20  februari 
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Vertrouwenscontactpersoon VZ&PC Tempo 

Belangrijk !! 

 

 

Met ingang van dit seizoen ben ik, Janny Gielen, de vertrouwenscontactpersoon 

binnen TEMPO. Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor 

iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, pesten en/of seksuele intimidatie 

en hier met iemand over wil praten. Sporten is leuk, gezellig en gezond. Maar soms 

gebeurt er iets, waardoor de lol eraf gaat. Je wordt lastiggevallen. Iemand maakt 

voortdurend vervelende opmerkingen. Maakt grappen over je lijf of raakt je aan, 

terwijl je dat niet wilt. Als je hier mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten 

waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Als vertrouwenscontactper-

soon luister ik naar je verhaal. We bespreken samen de mogelijke vervolgstappen. 

Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet wilt. 

(In het geval van strafbare feiten heeft de vertrouwenscontactpersoon wel een mel-

dingsplicht).  

 

Signaleren en praten 

 

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige, prettige en vertrouwde om-

geving. Wanneer je te maken krijgt met pesten of (seksuele) intimidatie, is dat een 

teken dat die omgeving niet meer veilig en vertrouwd is. Het kan veel emoties en 

vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeu-

ren. Blijf er niet mee rondlopen! Het direct in de openbaarheid brengen kan herha-

ling of het verergeren van de situatie voorkomen. Juist om bovengenoemde redenen 

heeft TEMPO een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. 

 

Als vertrouwenscontactpersoon ben ik per mail bereikbaar. Ik zal je daarna terugbel-

len of mailen. 

Je kunt me bereiken via: vertrouwenspersoon@zwemverenigingtempo.nl. 

 

Iedere sportvereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon. Daarnaast is er ook 

een landelijk Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF dat je kunt bellen: 

 

Zie hiervoor de volgende pagina. 
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Belangrijk!! 

 

Vertrouwenspunt Sport 

 

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de 

sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kan-

ten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, 

waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, match-

fixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, 

vriendschap en fair play aantasten.  

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je 

vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de 

regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of 

vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensover-

schrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een 

vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je 

zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er 

met je verhaal gedaan wordt.  

Zit je ergens mee?  

 

Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut )! 
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Bestuur zwemvereniging Tempo 

 

Vanaf vandaag zal de info mail van de vereniging beantwoord gaan worden 

door Cassandra. Ze zal zoveel mogelijk mailtjes doorzetten naar de 

juiste tak van onze vereniging. Het is de bedoeling dat iedere commissie 

de mail die doorgezet wordt beantwoord. hieronder nog een overzicht van 

de huidige mail adressen die actief zijn binnen onze vereniging. 

 

Mailadres Tak Wie? 

     

activiteiten@zwemverenigingtempo.nl 

   Activiteiten commissie 

    Remko 

bestuur@zwemverenigingtempo.n 

   Dagelijks bestuur 

    Jack 

elementair@zwemverenigingtempo.nl 

   Elementaire Commissie 

    Astrea 

info@zwemverenigingtempo.nl 

   Hoofd emailadres 

    Cassandra 

leden@zwemverenigingtempo.nl 

   Ledenadministratie  

           Jack 
officials@zwemverenigingtempo.nl 

   Officials wedstrijden 

    Lisa 

opleidingen@zwemverenigingtempo.nl 

          Opleidingen/bijscholen 

    Tina 

penningmeeter@zwemverenigingtempo.nl 

   financieel 

    Adrienne 

recreatief@zwemverenigingtempo.nl 

   Recreatieve commssie 

    Diana 

secretaris@zwemverenigingtempo.nl 

   Secretaris 

    Jack 
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sopper@zwemverenigingtempo.nl 

   Clubblad 

    Jac 

  trainer@zwemverenigingtempo.nl 

   Trainer wedstrijdploeg 

    Jordi 

vertrouwensper       

soon@zwemverenigingtempo.nl 

   Vertrouwenspersoon 

    Janny 

   voorzitter@zwemverenigingtempo.nl 

   Voorzitter 

    Jack 

   webmaster@zwemverenigingtempo.nl 

   IT 

    Jack 

   website@zwemverenigingtempo.nl 

   Beheerder website 

    Nanno 

   wedstrijd@zwemverenigingtempo.nl 

   Wedstrijdcommissie 

    Lisa 

wedstrijdsecretari  

aat@zwemerenigingtempo.nl 

  Daniel 

zwemmenvolwasse-

nen@zwemverenigingtempo.nl 

   Ouderzwemmen 

    Thea 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Valkenswaardse Zwem – en Poloclub 
TEMPO 
        AANGESLOTEN BIJ DE K.N.Z.B. 

        OPGERICHT 15 MEI 1961 

        www.zwemverenigingtempo.nl 

 

 

Verslag algemene ledenvergadering van donderdag 24 november 2022. 

Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:  17 Leden incl. bestuur. 

Afwezig met kennisgeving: Jac Dielis, Tina Spoorenberg, Aranka Werson, 
 

 1 Opening – Jack Spoorenberg 
Jack heet iedereen welkom op deze algemene Ledenvergadering van 
V.Z.&.P.C Tempo. Deze ledenvergadering is eindelijk weer op een nor-
maal tijdstip ten opzichte van de laatste vergaderingen. De vorige leden-
vergaderingen zijn door corona verlaat. Het is nog niet zo lang geleden dat 
we een ledenvergadering gehad hebben hierdoor. Even voor de duidelijk-
heid: deze ledenvergadering gaat over het seizoen 2021 – 2022.  

     
Openingstoespraak 

Het klinkt misschien afgezaagd, maar ook dit seizoen hebben we te maken gehad 

met corona. Het seizoen zijn we gestart op aangepaste wijze met mondkapjes en 

afstand houden. Helaas ging half december het zwembad dicht i.v.m. de 

coronamaatregelen die toen genomen werden. Half januari mochten we gelukkig 

weer van start met de nodige maatregelen. Helaas hebben we ook dit seizoen veel 

activiteiten moeten laten vallen wegens corona.  

De coronatijd zijn voor de vereniging moeilijke tijden geweest. Zeker financieel, 

maar ook voor onze vrijwilligers. Deze hebben we in coronatijd niet allemaal 

kunnen behouden. Vooral bij Elementair heeft dat tot grote zorgen geleid. We 

hadden veel te weinig instructeurs aan het bad staan toen we weer konden starten. 

Omdat elementair essentieel is voor het voortbestaan van de vereniging is dit ons 

belangrijkste speerpunt geworden en hebben we alles op alles gezet om dit weer 

van de grond te krijgen. We hebben met de nodige middelen, onder andere flyers 

en het actief benaderen van ouders, leden toch weer genoeg mensen bereid kun-

nen vinden om elementair verder door te laten draaien. Ook de elementaire com-

missie is gelukkig weer aangevuld en is druk bezig om hun weg te vinden om zo 

alles soepel te laten verlopen. Geef ze even tijd om alles weer op de rit te krijgen. 
Sopper december 2022    
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Vervolg verslag ALV     
 

Helaas stopte ook Ludwig en Annemiek met hun taken in het bestuur. Gelukkig 

hebben we dat inmiddels ook op kunnen vangen, maar daar komen we in de rest 

van deze ledenvergadering op terug. 

We moesten als bestuur toch wel flink aan de bak om alles weer op gang te krij-

gen, maar dit is uiteindelijk wel gelukt met de hulp van de “harde kern” van de 

vereniging. Bedankt daarvoor! 

2 Vaststellen van de agenda 

 Er zijn geen wijzigingen. 

3 Opmerkingen notulen 14 juli 2022. 

 Naam Jordi verkeerd geschreven. Volgend jaar goed! 

4 Fie-Ha trofee en de bemoeial 

Fie-Ha trofee (elementaire commissie) 

De Fie-Ha trofee is aan de vereniging geschonken door Harrie en Fien van den 

Broek. Deze trofee gaat dit jaar naar een persoon die zich op bijzondere wijze 

dienstbaar heeft gemaakt voor de vereniging.  

Maar dit jaar is het iets anders. Degene die de beker in ontvangst mogen nemen, 

zijn zelf al jaren betrokken bij de vereniging. Begonnen als zwemmers, maar de 

activiteiten uitgebreid met lesgeven. Toen de commissie na het vertrek van Lud-

wig nog maar uit 1 persoon bestond, waren zij degenen die opstonden om samen 

de schouders er onder te zetten. En dit was een hele klus. Er lagen al vele taken te 

wachten, ze hadden nog weinig ervaring en moesten ook nog aan elkaar wennen. 

Wie kan het beste welke taken doen, Hoe komen we aan betreffende info. Wat 

moeten we nu direct oppakken en wat staat op de lijst voor veranderingen voor de 

toekomst. Alles met als doel het zwemmen bij elementair te kunnen laten doorlo-

pen en de kwaliteit van het lesgeven voor 

onze zwemlessen te behouden.  

Jullie verdienen deze beker omdat jullie 

opstonden toen het echt nodig was. Dat de 

grootste uitdagingen nog moesten komen 

was voor jullie bekend, maar geen belem-

mering om toch in het “diepe” te springen. 

De bezetting voor komend seizoen was een 

groot probleem, maar met vereende krach-

ten lukte het om het seizoen goed bezet 

van start te laten gaan. Dat er nog veel ge-

leerd moet worden, is de grootste uitdaging voor komend seizoen. Hoe krijgen we 

alle neuzen dezelfde kant op. Kunnen we veranderingen doorvoeren met de erva-

ringen die we als vereniging al hebben, aanvulling op de commissie om de taken 

beter te verdelen, enz. 

Met deze beker willen wij als vereniging laten zien dat jullie inzet en hulp zeer 

gewaardeerd wordt.  

De bemoeial (Lisa Verzijden) 

De bemoeial is geschonken door een van onze oprichters, de heer Torremans. Het 

is een trofee voor een persoon  die zich in positieve zin met veel dingen bemoeit 

binnen Tempo. En dus eigenlijk een persoon die onmisbaar is voor Tempo.  
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Vervolg verslag ALV 

 

De winnaar van de bemoeial van dit seizoen is zoals ik op dit moment weet op 8 

jarige leeftijd begonnen bij onze zwemvereniging. 

Het is mij niet meer bekend met welke leeftijd ze is begonnen met wedstrijd-

zwemmen. Maar ik weet wel dat ze van het begin af aan samen met haar zus bij 

bijna alle trainingen aanwezig was, natuurlijk gebracht door een van hun ouders. 

Ze was en is nog steeds een zeer gemotiveerde zwemmer die nu misschien iets 

meer voor de gezelligheid op de training/wedstrijd is dan een aantal jaar geleden. 

Tijdens trainingen wil ze nog steeds tot het uiterste gaan. 

Ze heeft door de jaren heen die ze bij de wedstrijdploeg zwemt mooie momenten 

mee gemaakt. 

5 Ingekomen stukken. 

Ingezonden brief van Jac Dielis. Deze zullen we aan het einde van deze 

vergadering in de rondvraag behandelen. 

6 Secretariaatsverslag. 
Wordt in overeenstemming met het concept goedgekeurd. 

7     Verslagen commissies 

   Recreatieve commissie: 

 Wordt in overeenstemming met het concept goedgekeurd 

  Wedstrijdcommissie:  

 Wordt in overeenstemming met het concept goedgekeurd.  

  Elementaire commissie: 

  Wordt in overeenstemming met het concept goedgekeurd. 

  Activiteitencommissie: 
  Wordt in overeenstemming met het concept goedgekeurd 

8  Behandelingen vaststelling van de rekeningen verantwoording over het 

afgelopen boekjaar 2021-2022. 

Toelichting door Adrienne van Hoof (tijdelijke penningmeester)  

9 Verslag financiële commissie 

 De commissie bestond dit jaar uit: Aranka Werson en Lisa Verzijden.  

Deze commissie stelt voor om de financiële verantwoording over het sei-

zoen 2021-2022 goed te keuren en de penningmeester en het bestuur te de-

chargeren.  

10  Benoeming financiële commissie: 
Lisa Verzijden wil dit nog een jaar doen. Aranka Werson is aftredend en 

niet herkiesbaar. We zoeken dus een nieuw lid. Wie zou hiertoe bereid wil-

len zijn? Als nieuw lid van de financiële commissie wordt toegevoegd: As-

trea Putman. 

11 Vaststellen en aanpassing contributie 2022 - 2023 

Ondanks corona en het meedenken van de gemeente is het ons gelukt om 

dit jaar binnen de begroting te blijven. We stellen voor om de contributie 

voor komend seizoen te handhaven. 

12 Begroting 2022 - 2023 

Adrienne geeft toelichting op de begroting voor het komende seizoen. Ze 

kan een sluitende begroting presenteren. 
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13 Bestuursverkiezing.  

  

Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: 

Jack Spoorenberg  Voorzitter 

Vacature   Penningmeester (Adrienne doet het nog tijdelijk) 

Vacature   Secretaris  

Tineke Herps  Algemene zaken 

Vacature   Voorzitter van recreatief 

Remko de Keijzer  Voorzitter van de activiteitencommissie 

Annemiek Braken  Voorzitter van de wedstrijdploeg 

Ludwig Sprengers  Voorzitter van elementair 

Ludwig is aftredend en niet herkiesbaar. 

Ludwig is na enkele jaren afwezigheid binnen 

de zwemvereniging in 2019 weer terug gekeerd 

binnen de vereniging. Hij heeft een jaar meege-

draaid in de elementaire commissie en heeft de 

taak overgenomen van Tonnie in 2020 die toen 

stopte als voorzitter. Er zijn veel wijzigingen bij 

elementair geweest en het ging niet altijd even 

makkelijk binnen elementair. Ook corona deed 

er een schepje bovenop. Uiteindelijk heeft Lud-

wig aangegeven om dit seizoen te gaan stoppen 

als voorzitter elementair. Hij blijft nog wel ac-

tief om de ouders te informeren tijdens de bij-

eenkomsten. Ludwig bedankt!  

Annemiek is aftredend en niet herkiesbaar.  

Ze heeft aange-

geven te stoppen 

als voorzitter 

van de wed-

strijdploeg. An-

nemiek heeft in 

2020 het stokje 

overgenomen 

van Anita. We 

hebben Anne-

miek leren kennen als een bestuurslid die stond voor wat ze zei. Ze zorgde dat de 

communicatie tussen de wedstrijdcommissie en het bestuur vlot en duidelijk ver-

liep. Ook had ze altijd een luisterend oor voor andere commissies en probeerde ze 

de eenheid tussen de commissies binnen onze vereniging te houden. Dit deed ze 

door o.a. ook mee te denken met de andere commissies en samen naar oplossin-

gen te werken. Helaas heeft ze te kennen gegeven dat ze ons moet gaan verlaten. 

Annemiek bedankt voor alles! Namens de wedstrijdploeg nam Jordi ook afscheid 

van Annemiek.Vanuit de elementaire commissie is er nog geen voorzitter. De 

commissieleden zullen afwisselend de bestuursvergadering bijwonen totdat hier 

een oplossing voor gevonden is. 
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Vervolg verslag ALV 

 

Als nieuw bestuurslid willen we voordragen: Lisa Verzijden 

Dit wordt met algemene stemmen aangenomen. 

Na jaren van afwezigheid van een voorzitter voor recreatief hebben we Diana 

Wijn bereid gevonden om hiervoor in ons bestuur plaats te nemen. Zijn er mensen 

die het hier niet mee eens zijn? Dit wordt met algemene stemmen aangenomen. 

14 Samenstelling commissies. 

 In de recreatieve commissie hebben geen mutaties plaats gevonden. 

De commissie bestond uit de volgende personen.  

    vacacture (voorzitter) 

    Angeline Ekkels 

    Diana Wijn (ad-interm voorzitter) 

    Eric van Montfort 

    Tina Spoorenberg (ad-interm voorzitter) 

    Jack jr Spoorenberg 

    Deborah Lievens 

 

In de wedstrijdcommissie of beter gezegd de technische commissie bestond uit de 

volgende personen: 

Annemiek Braken (voorzitter) 

Jordi Putman  

Wim Smits  

Lisa Verzijden 

Daniel van Tongeren 

 

De elementaire commissie bestond uit de volgende personen: 

Ludwig Sprengers (voorzitter) 

    Tilly van Loon 

    Astrea Putman 

    Angeline Ekkels 

  

De activiteitencommissie bestond momenteel uit de volgende leden.  

Remko de Keijzer  (voorzitter) 

    Angelique Sprengers 

Alle commissies wens ik heel veel succes toe het komend jaar en 

laten we er met zijn allen een sportief jaar van maken. 

 

15 Rondvraag.  
Ingezonden brief Jac Dielis. 

Aan het Bestuur van VZ&PC Tempo  

Geacht bestuur, 

Als Lid van Verdiensten en oud voorzitter wil ik hierbij mijn ongenoegen uit-

spreken over het volgende:  

Bij toeval lees ik op een Facebook pagina van Tempo een mededeling dat er op 

as. donderdag 24 november een ALV wordt gehouden. Het verwonderd mij dat 

dit alleen op een Facebook pagina wordt vermeld en niet op de Algemene website 

van onze vereniging waarvan ik constateer dat deze al sinds mei 2021 niet meer 

wordt bijgehouden. 
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Vervolg verslag ALV 

 

De laatste uitnodiging over een ALV op de website dateert van 27 mei 2021. Hier 

wordt alleen de uitnodiging vermeld maar de notulen van de vorige vergadering 

ontbreekt. Ook nu wordt er niet gesproken over de notulen van de vergadering 

van jl 27 mei 2021. Die is nergens leesbaar.  

Wie was bijvoorbeeld aftredend in het bestuur en wie is er nieuw gekozen?  

Hoe ziet de bestuurssamenstelling er op dit moment uit?  

Ik heb hierover geen idee, ik kan dit nergens terug zien.  
Verder moet mij van het hart dat ik na de uitgifte van het 60 jarig jubileum boekje 

niets meer vernomen heb over het voorbestaan van ons verenigingsblad.  

Over hoe nu verder na de Corona periode met ons Clubblad de Sopper?  
 

Ook de uitgifte van het 60 jarig jubileumboekje is door geen enkel Lid van ver-

diensten en erelid ontvangen het zou meer als normaal zijn geweest als dit wel 

was gebeurd. Ook een persoonlijke uitnodiging voor leden van verdiensten en 

ereleden voor een dergelijke ALV zou op zijn plaats zijn geweest. Alleen al van-

wege het feit dat er geen clubblad meer is en de website van Tempo niet wordt 

bijgehouden. Ik heb alle begrip dat iedere vereniging in de Corona periode het 

moeilijk heeft gehad maar heden tendaage is het besturen van een vereniging niet 

het besturen zoals dat vroeger ging maar managen en dus vooruit kijken voor wat 

er komen gaat en daar dan ook naar handelen. Ik heb altijd geleerd dat je in een 

crisis moet investeren dat is de enigste manier om te overleven.  

Ik schrijf deze brief omdat ik niet op deze vergadering kom vanwege het feit dat 

dergelijke publicaties op een facebook pagina niet thuis horen omdat dit naar mijn 

inziens geen officieel mediakanaal is maar alleen een onderdeel van een officieel 

verenigings website zou kunnen zijn  Het verenigingsleven is in de Corona perioden 

deels naar de digitale wereld verplaatst, maar een officiële verenigingswebsite en een clubblad 

blijven de sociale wortels van een vereniging die diep verankerd zijn. Hiermede bedoel ik dat je 

bij een Facebook pagina gebruik maakt van een platform, waar je zelf geen enkele controle 

over hebt. Je bent niet de eigenaar van de info die je er deelt. En je bent afhankelijk van ge-

bruiksvoorwaarden en mogelijke wijzigingen. Als een platform stopt, is Tempo alle info op dit 

account kwijt. Een eigen website gekoppeld aan een eigen domeinnaam is het eigendom van de 

vereniging, Tempo is de baas en bepaalt zelf de spelregels en heeft alle controle over berichten 

die er op geplaatst worden. Dat is voor mij een officieel mediakanaal zoals ook een clubblad is 

en zo hoort het ook te zijn. Het verenigingsleven is deels naar de digitale wereld verplaatst, dat 

is begrijpelijk maar de sociale wortels in de echte aarde zijn diep verankerd.  
Met een dienst verband van 18 jaar als voorzitter van VZ&PC Tempo en een lid-

maatschap van meer dan 40 jaar waar ik overigens ook nooit iets van heb verno-

men ben ik van mening dat ik deze handels wijze van besturen betreur van daar 

dat ik wil dat deze bief op de agenda geplaatst wordt als zijnde “ingezonden 

brief” en dat dergelijke opmerkingen van mijn kant ook besproken worden.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Jac Dielis, Oud voorzitter VZ&PC Tempo  

10 november 2022     

 

Reactie Jack: 

We zitten hier met veel commissieleden. Graag jullie reactie op de brief van  

Jac Dielis. 
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Vervolg verslag ALV 

 

Reactie iedereen: 

Algemeen: 

Wegens de grote tekorten van vrijwilligers hebben we niet aan alles aandacht 

kunnen besteden. Ook de grote problemen bij elementair hadden onze prioriteit. 

Hierdoor zijn sommige dingen blijven liggen (wat uiteindelijk niet goed is). We 

hebben nu weer redelijk wat vrijwilligers en we zullen de meeste dingen weer op 

gaan pakken.  

Voor alle vrijwilligers die niet ingeschreven staan in de ledenadministratie gaan 

we een lijst bij houden om bij te houden wie wanneer bij de vereniging begonnen 

is. Dit gaat het bestuur oppakken in het komende jaar. 

Uitnodiging ALV moet ook naar ereleden en leden van verdienste. Volgende keer 

meenemen. 

Sopper:  

Alle commissie zijn het erover eens dat de Sopper weer actief uitgebracht moet 

gaan worden. Iedere commissie gaat zelf zorgen voor stukjes die in de sopper ge-

plaatst gaan worden. De Sopper komt nu 6x per jaar uit? Moet dit zo blijven of is 

4x per jaar ook voldoende? Hier gaat het bestuur naar kijken. Deborah biedt aan 

om voor de Sopper en de website naar de vormgeving te kijken.  

Overige opties: 

 Per Sopper een commissie zich voor laten stellen 

 Kleintjes iets laten schrijven na diploma zwemmen 

 Tekeningen op website en in de Sopper 

Website:  

We hebben een website beheerder en dat is Nanno. Door Corona is er weinig ge-

publiceerd op de website. Het merendeel was de corona berichtgeving. De wed-

strijdploeg heeft wel de uitslagen op de website gepubliceerd. Optie: balkje web-

site voor de adverteerders? Bestuur gaat hier naar kijken.  

Sopper december 2022op de website staat, staat niet altijd op facebook.  De commu-

nicatie met de leden gaat veel via zwemscore waardoor ze rechtstreeks benaderd 

worden. 

Overige rondvraag: 
Ludwig: 

Iedereen bedankt voor alles. Verder geeft hij als tip om nieuwe vrijwilligers die 

zich aanmelden ook de nodige aandacht te geven. 

Annemiek: 

Iedereen bedankt voor de prettige samenwerking. Ook spreekt ze grote waarde-

ring uit voor Jack omdat hij voor iedereen klaar staat en zich volledig inzet voor 

de vereniging. 

Astrea: 

Actie zwerfaval. Deze actie is niet goed uit de verf gekomen. Sommige wisten 

van niets. Deze actie is toch in de bestuursvergaderingen besproken en zou dus 

bekend moeten zijn bij de commissies. 

 

Sluiting 20.45 uur  

Ook onze vereniging kan niet zonder al onze vrijwilligers. De mensen die altijd 

voor onze vereniging klaar staan. Allemaal bedankt voor jullie inzet! 
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Wie zijn wij? 
 

Wij stellen graag de trainers van zijn de wedstrijdploeg van Tempo graag aan u 

voor. 
Jordi; hij is onze hoofdtrainer. Hij regelt alle zaken rondom de trainingen, wed-

strijden en nieuwe leden. Hij staat zelf aan de badrand op maandag-, vrijdagavond 

en zaterdagochtend. Dit doet hij al vele jaren met veel plezier. 

 

Linda; traint voornamelijk de minioren (de jongeren van de wedstrijdploeg). Zij 

zorgt voor de kennismaking met het wedstrijdzwemmen, alle techniek en nieuwe 

dingen die hierbij komen kijken. Ze gaat, als coach, mee naar de miniorenwed-

strijden. 

 

Astrea; geeft op de dinsdagavond training. Ze begeleidt dan samen met Linda de 

minioren en geeft daarna training aan de oudere zwemmers. Astrea heeft jaren 

ervaring met het trainen van diverse leeftijden.  

 

Lieke en Raoni; trainen de masters (20 jaar en ouder). Na vele jaren zelf in te 

zwemmen hebben gezwommen en nu nog steeds, vonden zij een extra uitdaging 

in het trainen van de masters. Dit vindt plaats op de woensdagavond. Ze richten 

zich vooral op techniek en het verbeteren van de conditie. 

 

Luuk; geeft training op de dinsdag- en vrijdagavond bij de jongeren. Hij focust 

voornamelijk op het verbeteren van de techniek. Hij zwemt zelf ook op hoog ni-

veau wat maakt dat hij vanuit zijn eigen ervaringen veel technieken kan leren aan 

zowel de jongeren als de ouderen. 

 

Jelte en Lisa; trainen op woensdagavond de junioren en ouder. Dit is een training 

van een uur, waar voornamelijk langere afstanden worden getraind.  
 

Welke leeftijdscategorieën zijn er bij de wedstrijdploeg? 

Minioren; zodra kinderen hun B-diploma gehaald hebben zijn zij welkom bij de 

minioren. Zij starten met trainen op dinsdag-, vrijdagavond en zaterdagochtend. 

De nadruk ligt op de verbeteren van de techniek en het oefenen van starten en 

keerpunten. Voor minioren zijn er specifieke wedstrijden waar zij ervaring met 

het zwemmen van een wedstrijd (bijv. starten onder leiding van een scheidsrech-

ter en starter) op kunnen doen. De afstanden zijn daarbij ook aangepast aan de 

leeftijd. 
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Junioren/ Jeugd/ Senioren; Na de minioren worden zwemmers vanzelf junioren, 

daarna jeugd en later senioren. Het aantal trainingsdagen kan uitgebreid worden 

wanneer zwemmers dat leuk vinden. De conditie wordt uitgebreid en ook aan de 

techniek blijven we aandacht besteden. Voor deze doelgroep zijn er klassements- 

en competitiewedstrijden waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van je eigen 

tijd (je persoonlijke record). 

 

Masters; Dit zijn wedstrijdzwemmers van 20 jaar en ouder. “Een leven lang 

zwemmen” is hier het motto. Masterzwemmen is de ideale manier om fit en ge-

zond te blijven. 

 

 

 

De komende periode staan de volgende wedstrijden op de planning voor de wed-

strijdploeg; 

28-29-30 december Swimmeet Maastricht 

 

15-01 miniorenwedstrijd 

22-01 & 23-01 Regionale winterkampioenschappen Eindhoven 

29-01 Competitie deel 3 Valkenswaard 

 

05-02 Miniorenwedstrijd 

12-02 Klassementswedstrijd 
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Na twee competitierondes staat onze wedstrijdploeg op plaats 16 

Landelijk staat Tempo op de 58
e
 plaats van de 72 verenigingen, 

 

Promotie- en degradatieregeling De promotie/degradatieregelingen zijn onder an-

dere afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen per klasse. De defini-

tieve promotie/degradatieregeling van alle klassen in de KNZB Zwemcompetitie 

wordt uiterlijk eind oktober van het lopende seizoen bekend gemaakt op de site 

van de KNZB. In de regel is het volgende van toepassing: Eredivisie De vier 

laagst geplaatste ploegen degraderen naar 1e divisie. Eerste divisie Nummers 1 

t/m 4 promoveren naar Eredivisie De vier laagst geplaatste ploegen degraderen 

naar de A-klasse A-klasse Overige klassen De vier snelste ploegen, ongeacht 

welke regio, promoveren naar de Eerste divisie (was 5). Degradatie uit de A-

klasse en overige promotie/degradatieregelingen zijn afhankelijk van het aantal 

deelnemende teams per klasse en wordt voorafgaand aan de start van de 

competitie gecommuniceerd. Van deze bepalingen kunnen afgeweken worden, 

indien er veel mutaties zijn in aan- en afmeldingen voor de competitie. 

Versiebeheer & slotbepaling KNZB    
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Masters zwemmen, daar ben je nóóit te oud voor. Zwemmen voor 20-plussers, bij 

de KNZB 'Masters zwemmen' genoemd, is een speciale klasse van 

wedstrijdzwemmen. Wedstrijdzwemmen voor Masters is voor iedereen mogelijk, 

op jouw eigen niveau. Of je nu als ervaren wedstrijdzwemmer nooit wil stoppen, 

of dat je op latere leeftijd een borstcrawl cursus gedaan hebt en het geleerde wilt 

toepassen in wedstrijdverband. Voor iedereen is er wedstrijdaanbod. De regels en 

afstanden zijn bijna hetzelfde als bij wedstrijdzwemmen, met enkele 

uitzonderingen. Een Master ben je al op jonge leeftijd: 20-24 jaar: pre-Master 25 

jaar en ouder: Master De trainingen voor Masters vinden plaats naast of apart van 

de wedstrijdploeg. Tempo bied de mogelijkheid op verschillende niveaus 

conditioneel banen te zwemmen tot en met meedoen aan de reguliere 

zwemwedstrijden. Onze leden bepalen zelf of zij een startvergunning aanvragen 

en de frequentie voor wat betreft deelname aan de reguliere 

competitiewedstrijden. Op verzoek kunnen wij inschrijvingen voor Masters-

wedstrijden en open nationale Masters�kampioenschappen verzorgen en deze 

wedstrijden begeleiden.  

Zuidelijke Cirkel 

De Zuidelijke Cirkel is een reeks van 6 wedstrijden in Noord-Brabant en 

omgeving die sinds 1996 jaarlijks worden  georganiseerd. 

 

Trainingen: 

Het is mogelijk om 1 of 2 maal per week te trainen. Daarbij wordt een trainings-

programma gebruikt waarbij 4 niveaus zijn en alle zwemslagen aan bod komen. 

Het programma bestaat uit afwisselende opdrachten die zelfstandig uitgevoerd 

moeten worden. Niveau 1 zwemt ongeveer 1500 meter in een uur, niveau 2 onge-

veer 2000 meter, niveau 3 ongeveer 2500 meter en niveau 4 zwemt ongeveer 

3000 meter in een uur. 

De trainingstijden zijn vastgesteld op: 

- woensdag van 21.00 tot 22.00 uur en 

- zaterdag van 08.00 tot 09.00 uur. 

Voor meer informatie : Voorzitterwedstrijdzwem-

men@zwemverenigingtempo.nl 
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De recreatieve zwemgroep. 
 

Lang geleden is de naam ontstaan van recreatieve zwemploeg. Dit om duidelijk 

onderscheid te maken met de wedstrijdploeg. Bij recreatief werden vroeger ook 

wedstrijden / marathons gezwommen, maar met een reactiever karakter. Waarbij 

meedoen belangrijk was dan winnen (al wilden we dat natuurlijk wel). Geleidelijk 

aan zijn de wensen van de recreatieve zwemmers veranderd. 

Waar voorheen iedereen meedeed aan de wedstrijden, kregen we op den duur nog 

maar met moeite 5 mensen mee. Daarom hebben we jaren geleden afstand geno-

men van deelname aan wedstrijden en zijn ons meer gaan richten op andere facet-

ten van de zwemsport. De recreatieve commissie bestaat op het ogenblik uit 5 le-

den. Diana Wijn (voorzitter) en verder Deborah Lievens, Jack jr. Spoorenberg, 

Angeline Ekkels en Erik van Montfort (leden). 

De lessen die we geven variëren van conditie, techniek, tijdverbeteringstesten, 

starten / keerpunten tot snorkelen, survivallen en vele spelelementen. 

Toen de vraag van het bestuur kwam om de officiële diploma’s van survival en 

snorkelen aan ons pakket toe te voegen, was de keuze snel gemaakt. We gaven al 

enkele onderdelen binnen ons programma, maar nu konden we dit “belonen” met 

een officieel zwemvaardigheidsdiploma.  Het team van enthousiaste instructeurs 

bestaat uit allemaal (oud) zwemmers die zelf al vele jaren binnen onze vereniging 

(of er buiten) actief waren / zijn. De instructeurs die nu aan het bad staan zijn 

Aranka, Jack jr., Tina, Jeroen, Erik, Diana, Lietje en Romy. Daarnaast krijgen we 

nog regelmatig ondersteuning van Anneke. In de volgende edities van de Sopper 

zullen de commissieleden en instructeurs kort iets over zichzelf vertellen. Zij pro-

beren de verschillende elementen op een leuke manier over te brengen op onze 

zwemmers. Daar wij binnen onze vereniging werken met allemaal vrijwilligers, 

krijgen zij wel regelmatig een bijscholing om hun kennis op het juiste niveau te 

houden. Recent zijn zij ook allemaal bijgeschoold naar de nieuwe eisen van het 

Snorkelen volgens de NRZ. 

Op de eerste maan-, dins- en vrijdagavond van de maand staat altijd het snorkelen 

op het programma. In deze lessen wordt aandacht besteed aan de eisen voor het 

volgende snorkeldiploma. Daarnaast worden er ook vaak techniek lessen gegeven 

op deze dagen met zwemvliezen. 2x per jaar zwemmen we af voor een officieel 

zwemvaardigheidsdiploma. In seizoen 2022-2023 zal dit 2x Survivallen zijn. 

Volgend zwemseizoen 2023-2024 zal weer 2x worden afgezwommen voor Snor-

kelen. Dit alles om een gevarieerd pakket te kunnen blijven aanbieden en niet al-

leen maar met de diploma’s bezig te zijn. 

Bij vragen kunt u altijd terecht bij een van onze recreatieve instructeurs en/of 

commissieleden tijdens onze zwemuren. Tevens kunt u vragen stellen via de mail 

van recreatief (recreatief@zwemverenigingtempo.nl). 

Dit mailadres kan ook gebruikt worden voor afmeldingen. Tevens verspreiden wij 

via dit mailadres nieuwsbrieven, belangrijke data en uitnodigingen voor speciale 

activiteiten zoals bijv. Zon  dagmiddaguurtjes, diploma zwemmen, Disco zwem-

menenz. 
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Op zondag 11 december was het diploma zwemmen Survival. 
 

Onze zwemmers hadden hard geoefend en moesten het vandaag laten zien. 

Er moeten verschillende eisen worden getoetst waarmee ze zichzelf of een ander 

kunnen redden in bepaalde situatie waarbij je / men onverwacht te water komt.  

Wetende dat eigen veiligheid altijd voorop staat! 

Ze begonnen het diploma met het survivallen van zichzelf door met een volledig 

kledingpakket te water te gaan en daarmee de eerste eisen van het zwemvaardig-

heidsdiploma af te ronden. 

Daarna werden de overige eisen gezwommen. Het blijven drijven op de broek / 

regenjas is voor vele kinderen toch wel een moeilijke eis. De laatste eis is het uit-

voeren van een zogenaamde “droge redding”. Dit betekent dat je iemand redt 

zonder zelf het water in te gaan, want dit heeft eigenlijk altijd de voorkeur vanuit 

veiligheidsperspectief. 

Gelukkig konden we het diploma zwemmen afronden met 13 geslaagde kandida-

ten. 

 

 

 
 

Chris, Tess, Stijn, Sjors, Jezz, Jantje, Nick, Stef, Lieke, Joelle, Kick en Vera 

(laatste 2 niet op foto) gefeliciteerd met het behalen van jullie Survival 1 diplo-

ma!!!    
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Lynn gefeliciteerd met het behalen van je Survival 3 diploma!!!. 

Het was een hele geslaagde en leuke middag. Ik wil alle ouders, zwemmers, 

vrijwilligers en examinatoren bedanken voor hun inzet en aanwezigheid. 

 

Diplomazwemmen 

 
Op 11 december 2022 zijn er weer vele kinderen op gegaan voor hun diploma.  

In deze tijd rondom sinterklaas geeft dat net wat meer spanning. 

In het bijzijn van de vertrouwede instructeurs hebben de kinderen een goede pres-

tatie neergezet. Daar mogen ze zelf en de instructeurs trots op zijn. 

 

Voor het A diploma zijn er 17 kinderen geslaagd.  

Voor het B diploma zijn er 18 kinderen geslaagd. Dinsdag 13 december nog 2 

kinderen. 

Voor het C diploma zijn er 7 kinderen geslaagd. 

Gefeliciteerd ! 
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Vrijwilligers 
 

Er zijn bij onze zwemvereniging VZ&PC Tempo veel mensen betrokken.  

Het draaiende houden van de club kost tijd en moeite. 

Gelukkig kunnen wij vertrouwen op een grote groep vrijwilligers, want vele han-

den maken licht werk. 

Echter wij zijn altijd op zoek naar mensen die ons willen helpen. Dit kan van alles 

zijn. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan  het assisteren bij de lessen op het Ele-

mentair vlak of helpen bij de verschillende activiteiten die onze verenging organi-

seert. 

Ook bij het wedstrijdzwemmen en recreatiefzwemmen zijn er vrijwilligers nodig, 

dat zijn bijvoorbeeld officials, mensen die de startkaarten rondbrengen een spre-

ker enz. 

Daarnaast zijn er natuurlijk diverse werkzaamheden binnen de commissies die 

voor verschillende taken verantwoordelijk zijn. Vrijwilligers zijn ook nodig in het 

bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de leiding van de vereniging. Voor 

meer informatie over de taken van de commissies en het bestuur, kijk dan op de 

website onder De Club en dan Organisatie. 

Vrijwilliger zijn bij VZ&PC Tempo heeft veel voordelen, wij denken bijvoor-

beeld aan het ontwikkelen van vaardigheden en competenties, het vergroten van 

het sociale netwerk en het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Vrijwilli-

gerswerk kan ook genoemd worden als werkervaring. Daarnaast bieden wij de 

mogelijkheid om bepaalde opleidingen te volgen, bijvoorbeeld voor officials of 

voor instructeur opleidingen bij het diplomazwemmen recreatiefzwemmen of 

wedstrijdzwemmen. Iedereen kan ons helpen. Als u de mogelijkheden wilt be-

spreken of u wilt meer informatie over vrijwilligerswerk, kunt u terecht bij een 

van de bestuursleden of mail naar bestuur@zwemverenigingtempo.nl 

 

Wij hebben in het bestuur op het moment een paar vacatures open staan zoals: 

- Penningmeester 

- Secretaris 

Ook binnen de commissies zijn nog diverse vrijwilligers nodig. 

- Activiteitencommissie 

- Wedstrijdcommissie 

- Recreatievecommissie 

- Elementairecommissie 

-  
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Activiteiten Januari 2023 

Datum Activiteit Wie Waar 

Zo 1 Nieuwjaar   

Ma 2    

Di 3    

Wo 4    

Do 5    

Vr 6    

Za 7    

Zo 8 
Nieuwjaarsreceptie en disco-

zwemmen 
Allen De Wedert 

Ma 9 Badje 1,2 en 9 met Shirt Elementair  

Di 10 Badje 1,2 en 9 met Shirt Elementair  

Wo 11    

Do 12    

Vr 13 Badje 1,2 en 9 met Shirt Elementair  

Za 14    

 Zo 15 Minoren wedstrijd deel 4 Wedstrijd Cuijk 

Ma 16 Mee zwemles  badje 1 Elementair  

Di 17 Mee zwemles  badje 2 Elementair  

Wo 18    

Do 19 Mee zwemles  badje 1 Elementair  

Vr 20    

 Za 21    

Zo 22 Regionale winterkampioenschapp. Wedstrijd Eindhoven 

Ma 23 Regionale winterkampioenschapp. Wedstrijd Eindhoven 

Di 24 Meezwemles badje 3 Elementair  

Wo 25    

Do 26    

Vr 27    

Za 28    

Zo 29 Competitie deel 3 Wedstrijd Wedert 

Ma 30 Meezwemles badje 3 Elementair  

Di  31    

  

 

     Verdere info betreffende de Tempo agenda is bij de redactie  niet bekend. 
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Activiteiten Februari 2023 

Datum Activiteit Wie Waar 

Wo 1    

Do 2    

Vr 3    

Za 4    

Zo 5 Minorenwedstrijd Wedstrijd Boxtel 

Ma 6 
Badje 1, 2 en 3; zwemmen met t-

shirt, kijkles badje 2 
Elementair  

Di 7 
Badje 1, 2 en 3; zwemmen met t-

shirt 
Elementair  

Wo 8 
 Vanaf deze datum C baan (diepe) 

kleding mee 
Elementair  

Do 9    

Vr 10 
Badje 1, 2 en 3; zwemmen met t-

shirt 
Elementair  

Za 11    

 Zo 12 
Klassementswedstrijd 

ZMU 

Wedstrijd 

Elemt.Recr. 

Uden 

Wedert 

Ma 13 
Kijkles badje 1 + 3, vanaf deze da-

tum B baan kleding mee 
Elementair  

Di 14 

Kijkles badje 1 + 3, vanaf deze da-

tum B baan kleding mee 

Uitleg en informatie rondom 

dplomazwemmen A baan 

Elementair  

Wo 15 
 Uitleg en informatie rondom di-

plomazwemmen B en C  baan 
Elementair  

Do 16    

Vr 17    

 Za 18 Carnaval   

Zo 19 Carnaval   

Ma 20 Carnaval      geen zwemmen   

Di 21 Carnaval     geen zwemmen   

Wo 22 As Woensdag   

Do 23    

Vr 24    

Za 25    

Zo 26    

Ma 27 
Badje 1, 2 en 3; zwemmen met t-

shirt 
  

Di 28 
Badje 1, 2 en 3; zwemmen met t-

shirt 
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Sinterklaas 2022 
 

De coronamaatregelen zijn vrijwel allemaal afgeschaft, dus was er geen belemme-

ring voor Sinterklaas om langs te komen. Toen kwam het bericht dat de boot ge-

zonken was. Zou Sinterklaas nog wel komen? Gelukkig kwam Sinterklaas gewoon 

naar Nederland en gelukkig zou hij zoals aangegeven naar het zwembad komen. 

Vrijdag 2 december was het zover. De dag dat Sinterklaas zou komen. Nog wel 

even het bad versieren, het moet er wel een beetje gezellig uitzien als Sinterklaas 

komt. Buiten wat vlaggetjes hadden we ook kleurplaten, die ingeleverd waren voor 

de kleurwedstrijd, opgehangen. 

Sinterklaas kwam keurig langs samen met 3 pieten. De pieten liepen rond door het 

bad om strooigoed uit te delen, terwijl Sinterklaas werd rondgeleid langs alle 

zwemmende kindjes. Sinterklaas was niet met lege 

handen gekomen. Hij had voor alle kindjes een ca-

deautje meegenomen. 

Ook de instructeurs hoefden niet met lege handen naar 

huis. Ook voor hen was er een cadeautje. Voor Sinter-

klaas wegging liet hij ons nog wel weten dat hij het 

weer knap vindt wat de kinderen allemaal kunnen in 

het water en dat ze niet naar de bodem zinken. 

Tevens hadden Sinterklaas en de pieten de kleurplaten 

beoordeeld en ons de uitslag doorgegeven van de 

kleurwedstrijd. 

1) Nadine (badje 2) 

2) Jazmijn (badje 2) 

3) Anna (badje 1) 

Deze 3 kinderen hebben een cadeautje gekregen 

voor het winnen van de kleurwedstrijd. 
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In het kader van de Europese privacy wetgeving heeft het bestuur besloten geen 

nieuwe leden met naam te publiceren in de Sopper . 

Wij wensen alle nieuwelingen bij onze vereniging een hartelijk en prettig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Tempo leden die verjaardag vieren in de maanden Januari  en Februari een 

hartelijk proficiat toegewenst! 
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Oma weet raad !!! 

 

 

 

 

 

Het is altijd even slikken als jouw fiets de eerste roestvlekken vertoont. Je ontkomt 

er bijna niet aan. Roest kan door veel dingen worden veroorzaakt, variërend van 

condens tot regen. Gelukkig is de meeste roest op fietsen oppervlakkige roest. Je 

kunt het daarom vrij makkelijk verwijderen. Hier 5 beste tips! 

Methode 1 

Roest van de fiets verwijderen met baking soda 

Een van de beste manieren om roest te verwijderen is met baking soda. Het grote 

voordeel van baking soda is dat als je het goed doet, je de fiets niet zult beschadigen. 

Hoe? 

1. Meng in een kom een deel water en een deel baking soda. Hoe meer roest, 

hoe meer je van dit papje moet maken. Is de roest vrij ernstig, voeg dan wat 

extra baking soda toe. 

2. Roer alles goed door elkaar tot er een dik papje ontstaat. 

3. Voor extreme roest kun je een beetje citroensap toevoegen. 

4. Smeer de pasta uit over de verroeste delen van je fiets. Je kunt het aanbren-

gen met een borstel of een spons. Het papje moet dik genoeg zijn om alle 

verroeste delen te bedekken. Druipt het eraf, dan is het papje niet dik ge-

noeg. 

5. Laat de pasta een kwartier intrekken. 

Methode 2 
Roest van de fiets verwijderen met azijn 
Azijn verricht wonderen op metaal, zit er roest op dan wordt die door de azijn afge-

broken. Roest van de fiets verwijderen met azijn gaat niet helemaal vanzelf, je zult er 

wel bij moeten schrobben en ook weer niet te hard, want dan beschadig je de fiets… 

Hoe? 

1. Doe je huishoudhandschoenen aan en vul een spuitflesje 

met schoonmaakazijn. 

2. Spuit de roestplekken onder met azijn. 

3. Gebruik een oude tandenborstel om de roest weg te schrobben. 

4. Gaat de roest niet helemaal weg, spuit dan meer azijn op de roest en schrob 

iets harder! 

Is de roest zo hardnekkig dat je weinig resultaat ziet, voeg dan een kleine hoeveel-

heid baking soda aan de azijn toe. Het goedje gaat direct bruisen. Het is wel belang-

rijk om niet te veel baking soda bij de azijn te doen want dan kan je fiets beschadi-

gen. Met de baking soda erbij herhaal je nu bovenstaande stappen. 

 

In de volgende Sopper nog een paar methodes 
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https://suusmaaktschoon.nl/tip/baking-soda/
https://suusmaaktschoon.nl/tip/baking-soda/
https://suusmaaktschoon.nl/tip/citroensap/
https://suusmaaktschoon.nl/tip/natuurazijn/
https://suusmaaktschoon.nl/tip/rubberen-huishoudhandschoenen/
https://suusmaaktschoon.nl/tip/schoonmaakazijn/
https://suusmaaktschoon.nl/tip/baking-soda/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kranten artikel uit het jaar 1977 
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             Wist u dat? 
 

 

1. Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is? 

2. Wist je dat 57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is? 

3. Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken? 

4. Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 

5. Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken? 

6. Wist je dat Bill Gates in 2010 en 2008 niet de rijkste man was? 

7. Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 

8. Wist je dat Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte? 

9. Wist je dat dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen? 

10. Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken? 

11. Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens 

uniek is? 

12. Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers? 

13. Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram 

weegt? 

14. Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toeterd in zijn leven? 

15. Wist je dat de hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uit-

kwam? 

16. Wist je dat de Kolibrie achteruit kan vliegen? 

17. Wist je dat de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 uur duurde? 

18. Wist je dat de Nijl de langste rivier ter wereld is? 

19. Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is? 

20. Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is? 

21. Wist je dat de rijkste man aller tijden John D. Rockefeller is? 

22. Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is? 

23. Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

24. Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is? 

25. Wist je dat de zandtijgerhaai zijn broers en zussen op eet voordat hij geboren 

wordt? 

26. Wist je dat de zon vlammen uitstoot van 20 tot 50 miljoen graden? 

27. Wist je dat dieren ook humor hebben? 

28. Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen? 

29. Wist je dat Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen 

broek draagt? 

30. Wist je dat een blinde geen hoogtevrees kan hebben? 

31. Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens? 

32. Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd? 

33. Wist je dat een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft? 

34. Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 

35. Wist je dat een meerval ruim 27000 smaakpapillen heeft? 

36. Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? 
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Puzzelen  
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