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Valkenswaardse Zwem- en Poloclub "TEMPO" 
Contributie seizoen 2015-2016 
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 

Elementair/Recreatief  € 15,00 € 45,00 € 180,-- 

Wedstrijdzwemmen/Polo € 17,50     € 52,50 € 210,-- 

Masterzwemmen 2xpw  € 17,50 € 52,50 € 210,- 

Masterzwemmen  1xpw  € 11,65 € 35,00 € 140,- 

Ouderzwemmen   € 11,65 € 35,00 € 140,-- 

Aquajoggen        € 35,00 voor 10 lessen. 

Diploma bijdrage A, B en C      € 10,- 

Diplomazwemmen zwemvaardigheid.   € 7.50 

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 vereni-

gingsjaar, dus ook het lidmaatschap, loopt van 1 september tot en met 31 augus-

tus. Een eventuele opzegging dient tenminste 2 maanden voor het beëindigen van 

het verenigingsjaar (voor 1 juli) schriftelijk te gebeuren. Indien de opzegging te 

laat plaats vindt, is de volledige contributie over het volgend verenigingsjaar ver-

schuldigd.  

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 

diploma’s schriftelijk te geschieden 

Extra verplichtingen 

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50 

wedstrijdzwemmers betalen ongeveer € 20,-- per jaar voor een startvergunning  

en € 30,- per jaar aan wedstrijdkosten. 

Tempo-informatie 

 

De Valkenswaardse zwem- en poloclub TEMPO bestaat uit verschillende groe-

pen, t.w. elementair zwemmen, recreatiefzwemmen, wedstrijdzwemmen, trim-

zwemmen en aqua-fitness. 

Naast deze groepen  op het gebied van zwemmen is ook een groep vrijwilligers 

actief in de activiteitencommissie. Door deze groep worden alle activiteiten 
georganiseerd “naast” het zwemmen. Deze activiteiten zijn voor alle leden van  
TEMPO. Op uitnodiging zijn ook introducés welkom, zoals ouders, broertjes, 
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Voor meer informatie over TEMPO of een 
van de verschillende groeperingen kunt u natuurlijk altijd terecht bij een van de 
bestuursleden en/of ledenadministratie. 
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Valkenswaardse Zwem- en Poloclub "TEMPO"  
 

Opgericht 15 mei 1961 - aangesloten bij de K.N.Z.B. 

Ereleden      Bestuur 
 

Hr. W. Kiela 

Cor Loyens 

Leden van verdienste 

Mevr. A. Janssen 

Hr. A. Aarts 

Hr. D. Nieuwenhuizen 

Hr. A. Versmoren 

Hr. C. Loyens 

Hr. J. Dielis 

Hr. H. Baijens 

Hr. B. van Doesburg 

Hr. H. Belgers 

Mevr. A. Belgers 

Redactie clubblad 

 

eindredactie 

Jac Dielis 
mailto:sopper@zwemverenigingtempo.nl 

 

Ledenadministratie 
 

Wendy en Tina 

Bundert 11 

5571 PT  Bergeijk 

Telefoon 0653591502 
E-mail: tempoleden@hotmail.com   

 Voorzitter- Jack Spoorenberg 

 Telefoon 0651997748 

   

  Vacature    

  secretaris 

   

Adrienne van Hoof 

Penningmeester 

  Telefoon 06-19973032 
    

   Vacature 

  algemenezaken 

  

   Tonny Teunissen - voorzitter    

 Elementair commissie 

 Telefoon 0651323387 

 

Tineke Herps- voorzitter  Recrea-

tieve commissie 

 Telefoon 040-2042382 

 

 Anita Huntink - voorzitter wed-      

  Strijdcommissie. 

 Telefoon 06-30729037 

 

Remko de Keijzer - voorzitter  

  activiteiten commissie  

 Telefoon 06-13107989

Correspondentie-adres   Website: 

    http://www.zwemverenigingtempo.nl 

Sportpark Den Dries 
Pastoor Heerkensdreef 29 

5552 BG Valkenswaard 

tijdens zwem & traininguren.         

    

Bank       

ING – Rekeningnummer: NL22 INGB 0001 508653 t.n.v. VZ&PC Tempo. 

                                                               

 

mailto:sopper@zwemverenigingtempo.nl
mailto:jochemenadrienne@gmail.com
http://maps.google.nl/maps?rlz=1C1MDNC_nlNL434NL434&q=Pastoor+Heerkensdreef+29&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47c6d712f2f003e1:0x79a990e698cc6b55,Pastoor+Heerkensdreef+29,+Valkenswaard&gl=nl&sa=X&ei=KeuoUf2OE4X3O9TpgYgJ&ved=0CC0Q8gEwAA
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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 vereni-
gingsjaar, dus ook het lidmaatschap, loopt van 1 september tot en met 31 augus-
tus. Een eventuele opzegging dient tenminste 2 maanden voor het beëindigen 
van het verenigingsjaar (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. 
  
 

 

 

 

 

 

Van de Penningmeester  
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Jaargang  54  nummer  2      Maart 2019 

Beste Sopper lezers, 

 

Dit is al weer de tweede en een extra dikke Sopper in het nieuwe jaar 2019. 

De  winter is zowat voorbij en de Lente staat voor de deur, het lijkt wel of de tijd 

steeds sneller gaat. Terug komend op de voorbije winter wat eigenlijk geen winter 

was althans niet in Nederland. In de Alpenlanden daar en tegen is er nog nooit zo-

veel sneeuw gevallen als de voorbije winter. Maar dat is allemaal weer verleden 

tijd. 

Wat geen verledentijd is, dat is Tempo want onze vereniging gaat gewoon door 

mee waar we goed in zijn, namelijk kinderen op een leuke manier vermaken op het 

gebied van zwemmen in de ruimste zin des woords. Op Elementair, Recreatief, 

Masterzwemmen, Trimzwemmen maar vooral wedstrijdzwemmen. Een schot in de 

roos is misschien wel om oudere kinderen in de gelegenheid te stellen om bij Tem-

po hun diploma's te gaan halen. Een artikeltje hierover vind je in deze Sopper. 

Maar wat ook belangrijk is, dat is onze Sopper. 

Ons clubblad draagt hieraan ook een steentje bij. Want ook nu  hebben wij weer 

geprobeerd om een leuke Sopper in elkaar te zetten. Deze keer, wedstrijdverslagen 

van onze wedstrijdploeg, de agenda, elementair  nieuws en lokaal nieuws en nog 

veel meer. Wat wij missen is een verslag van de nieuwjaarsreceptie en het disco 

zwemmen en wat daar aan vooraf ging. Zoiets hoort als informatie toch in een 

clubblad thuis dachten wij zo. Een gemiste KANS. 

 

Namens de redactie wensen wij jullie veel leesplezier.  

De redactie.   

Sopper@zwemverenigingtempo.nl.   

Kopij  inleveren voor   20  april  mocht die er komen  
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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 kanten, 

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

den en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing 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 re-

gels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of verve-

lende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grens-

overschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwe-

lijk 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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       In Memorian 
 
                Na een lange en ongelijke strijd ontvingen wij het bericht dat op 14 januari jl.  
   op 70 jarige  leeftijd oud Tempolid  
     

          Ria van der Weijden   
    is overleden  
 
   Haar kinderen Coen en Nicole  waren jaren lid van de wedstrijdploeg  en Ria           
    droeg haar steentje bij als tijdwaarneemster.  
  
    Wij wensen haar beide kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
 
   Ook nu sluiten wij dit droevig bericht af met een gedicht. 

 

       leven en lijden 

 

     Leven en lijden is met elkaar verweven. 

     Ieder wil een goed en een gezond leven  

 

     Maar voor een goed leven geldt geluk 

     Want dan  kan het  leven niet stuk. 

 

     Lijden voor de een kort maar voor de andere lang. 

     En dat maakt ons wel eens  bang 

 

     Het is niet wat wij willen. 

     En  huilen dan in stillen. 

 

     Het zijn verborgen pijnen en leed 

    Waar niemand van weet  

 

    Het geluk is er  niet meer, Je bent je hiervan bewust  

    En het geeft je toch een vorm van rust 

 

    Een paar dingen in het leven moet je weten 

    En dit mag je niet vergeten 

 

    Het zijn drie dingen die je moet onderscheiden 

    Dat is Geluk, dat is leven en dat is lijden  

    Maar vooral het laatste moet je zoveel mogelijk meiden. 

 
    (jac) 
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Huldiging 

 

 

 

 

 

Op woensdag 20 februari kreeg An-

neke van Gastel uit handen van onze 

TEMPO voorzitter een bloemetje 

overhandigd. Haar EHBO diploma 

had ze al eerder behaald. En haar 

certificaat zwemmend redden was 

een tweetal jaar geleden de volgende 

stap. Inmiddels heeft ze het laatste 

onderdeel, een bewijs van deelname 

ontvangen. Met enthousiasme en 

veel plezier heeft ze zich hiervoor 

ingezet. 

 

 

Nogmaals gefeliciteerd Anneke!  
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Even voorstellen…. Remko de Keijzer 

 

 

 

Mijn naam is Remko de Keijzer, ik ben 43 jaar oud en ik ben de voorzitter van de 

activiteitencommissie. 

En waarschijnlijk kennen jullie mij al lang. Ik ben al heel lang lid van Tempo en 

actief binnen Tempo. De meesten zullen mij vooral kennen als de meneer in de 

kassa tijdens de zwemles. Hoe ben ik voorzitter geworden en wat doe ik buiten 

Tempo? 

Ik ben begonnen met zwemmen in Geldrop in het Sportfondsenbad. Toen we ver-

huisden naar Stadskanaal ben ik daar lid geworden van Z.P.C. Stadskanaal. Toen 

ik al mijn diploma’s had ben ik daar blijven zwemmen. 

In 1990 verhuisden wij naar Valkenswaard en moesten mijn zus en ik blijven 

zwemmen. We zijn op een avond het zwembad binnengelopen en werden direct 

aangesproken door een oudere mevrouw die aan een tafeltje bij de ingang zat. 

Iedereen die al lang bij Tempo rondloopt weet over wie ik het heb: Sjen Overstee-

gen. We hebben wat gekeken en we zijn toen lid geworden van VZ&PC Tempo. 

Niet lang daarna werd mijn moeder benaderd met de vraag of ze niet lid wilde 

worden van de recreatieve commissie. Daar heeft mijn moeder ja op gezegd. Een 

van de taken die ze had was het opstellen van de wedstrijden en de uitnodigingen 

daarvoor uitdelen. Ik moest toch pas om 20.00 uur zwemmen, dus ik ben erbij gaan 

staan. Langzaam maar zeker ben ik het uitdelen gaan overnemen. En toen Sjen er 

mee stopte ben ik ook Soppers gaan uitdelen. 

Op een gegeven moment realiseerde ik mij dat het iedere keer haasten was op tijd 

in het bad te zijn en het zwemmen mij niet meer trok. Ik ben toen gestopt met 

zwemmen en ben mij volledig gaan richten op het werk in de kassa. 

Op een gegeven moment zag ik een oproep in de Sopper voor nieuwe leden voor 

de activiteitencommissie. Het leek mij wel leuk mee te helpen met het organiseren 

van activiteiten en heb mij aangemeld. In de loop der jaren hebben er diverse be-

zettingswisselingen plaatsgevonden. In 2017 besloot de toenmalige voorzitter van 

de activiteitencommissie om te stoppen met het werk. Echter niemand binnen de 

commissie voelde zich geroepen om de functie van voorzitter over te nemen. Ik 

heb toen aangeboden om de activiteitencommissie te vertegenwoordigen in het be-

stuur, maar niet als voorzitter. Door ziekte ben ik begin 2018 begonnen met mijn 

werkzaamheden binnen het bestuur. En vanaf het begin werd ik gezien als vol-

waardig gesprekspartner. Na wat nadenken heb ik in aanloop naar de algemene 

ledenvergadering van 2018 (die op 21 februari 2019 werd gehouden) besloten om 

mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de activiteitencommissie en 

als zodanig dus officieel lid te worden van het 
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Tempo doet goede zaken in de tweede ronde. 

BOXTEL- Ondanks het feit dat er 

maar twee  zwemmers  van  onze 

wedstrijdploeg waren die op een 

zwemonderdeel  als eerste aantikte 

heeft Tempo toch goede zaken ge-

daan.  

 

Want in het algemeen klassement  van 

de Landelijke Zwemcompetitie in de 

klasse C4 steeg onze wedstrijdploeg 

van plaats zes naar plaats drie. Derhal-

ve een mooie prestatie dus. 

Een eerste plaats was er voor Janne 

Slegers die op de 200m vrije slag da-

mes Senioren 2 en later.(11 tot 17 jaar) 

een tijd liet noteren van  2:17,87. 

De tweede eerste plaats was er voor 

Luuk Smits , ook op de 200m vrije 

slag, heren  Senioren open. Zijn tijd 

was 2:01,59. 

Naast deze twee eerste plaatsen waren 

er wel veel tweede en derde plaatsen 

voor onze wedstrijdzwemmers, zoals; 

Guy Hungens 2e op de 100m school-

slag Heren 11 t/m 17 jaar (jeugd2 en 

later) 1:08,47 

Lieke Smits 2e op de 200m vrije slag 

Dames (Senioren open) 2:20,09 

Daan Smits 2e op de 200m rugslag 

Heren 11 t/m 15 jaar ( Junioren 4) 

2:42.02. Ook een 2e plaats voor onze 

Estafette ploeg 4x100m wisselslag He-

ren.  

 

Derde plaatsen ware er voor: 

Raomi Schrijvers, 200m vrije slag He-

ren open 2:05,04 

Elke Tonneyk, 200m vrije slag Dames 

2:20,28 

Nina Spit, 200m vrije slag Dames se-

nioren 2 en later(11t/m 17 jaar) 

2:27,62 

Jill Gerritsen, 200m wisselslag Dames 

Junioren3 (11 t/m 13 jaar) 3:03,70 

Liek Smits, 100m vlinderslag Dames 

Senioren open 1:14,08 

Elke Tonneyk, 50m schoolslag Dames 

Senioren open 39,91 

Nina Spit, 100m schoolslag Dames 

Senioren 2  1:26,62 

Jill Gerritsen, 100m vrije slag Dames 

Junioren3 (11t/m 13jaar )1:14,73 

Cas Hungens, 200m rugslag Heren Ju-

nioren4 (11 t/m 15jaar) 2:44,68 

Yanna v/d Heijden, 100m vlinderslag 

Jeugd2 (11 t/m 15 jaar) 1:22,62 
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vervolg 

 

Tempo   kreeg in de programma nummers 2,3,13 en 32  vervangende tijden toe-

gedeeld. Twee programma's  13 en 32 waren onderdelen in de categorie Heren 

Junioren 2 en later (11 t/m 13 jaar). Dat betekent dat onze wedstrijdploeg te wei-

nig tot geen jeugd heeft in deze leeftijdsgroep. Voor de wedstrijdcommissie is 

hier dus een mooie taak weggelegd om te proberen hier een verandering in aan te 

brengen. Dat kan deze  commissie natuurlijk niet alleen maar moet dus in nauw 

overleg met zowel het Elementaire als mede de Recreatieve commissies. 

Nieuwe aanwas van jeugdige nieuwe leden is dus heel belangrijk om de continuï-

teit te waarboren. 

 

Zoals in de Sopper van Januari al is vermeld bestaat de Landelijke C competitie 

uit 4 poules (C1t/mC4) De twee verenigingen uit de tweede ronde waar onze 

wedstrijdploeg het tegen op nam waren SWNZ en de Dommelbaarzen. Beide zijn 

in een andere poule ingedeeld.  

Op zondag 10 februari jl. had in Eindhoven de derde ronde van deze C competitie 

plaats. Zoals ook in de Sopper van januari gepubliceerd namen hier buiten Tempo 

nog vijf zwemverenigingen aan deze wedstrijd deel. De tegenstanders van onze 

wedstrijdploeg waren; Argo, De Dommelbaarzen, Hydra, SWNZ en Zeester 

Meerval. Dat de KNZB dit seizoen voor een rare competitie indeling heeft geko-

zen zoals in de voorgaande Sopper al is vermeld wordt op deze zondag nog gek-

ker door de deelname van De Dommelbaarzen die uitkomen in de Landelijke B 

competitie. 

Dat deze zwemvereniging op die  zondagmiddag  dan ook een grote stempel op 

deze wedstrijd heeft gedrukt was dan ook geen verrassing. 

Evenals in de voorgaande competitie ronde kreeg onze wedstrijdploeg wederom 

een viertal vervangende tijd toe bedeeld. De vervangende tijden werden in de 

volgende programma onderdelen toegekend; 

programma   2    een vervangende tijd.  130   punten 

Programma   11  een vervangende tijd  85.4  punten 

Programma   23  een vervangende tijd.  183.10 punten 

Programma   43  een vervangende tijd.  74.2  punten 

Al deze vervangende tijden waren in de categorie Heren zeer opmerkelijk omdat 

Tempo in de oudere leef tijds categorie over het algemeen goed vertegenwoor-

digd is.  
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Op deze middag wist Tempo vier maal 

als eerste aan te tikken. 

In programma 24 was Janne Slegers de 

sterkste op de 100 vrijeslag Dames 11-

15 jaar (jeugd 2 en later). Haar tijd was 

00:59.91 

De tweede eerste plaats was in pro-

gramma 33 op het onderdeel 200m 

wisselslag dames 11-17 jaar (Senioren 

2 en later) Yanna van der Heijden 

zwom hier een tijd van 02:38.21.  

Op de 50m vlinderslag Dames vanaf 

11 jaar (Senioren open) wist Lieke 

Smits als eerste aan te tikken in een 

tijd van )  00:31.65 

De vierde eerste plaats was wederom 

voor Janne Slegers op de 200m wissel-

slag Dames 11-15 jaar (jeugd 2 en la-

ter). in dit programma nummer 46 wist 

zij een tijd neer te zetten van 02:31.65 

 

Bij de Heren dus geen eerste plaatsen 

maar wel vier tweede plaatsen. 

Tweemaal Luuk Smits op op de 200m 

rugslag Heren en 200m schoolslag He-

ren. Beide in de categorie senioren 

open. Hun tijden waren resp. 02:13.24 

en 02:31.76 

Daan Smits zwom in programma 

nummer 23 op de 200m wisselslag He-

ren 11-15 jaar (Junioren 4 en later) 

naar een tijd van 02:38.49 

De laatste tweede plaats was in pro-

gramma 47 op de 4x 100m vrijeslag 

Heren. Verantwoordelijk voor deze 

tweede plaats waren de heren Zenn 

Doreleijers en Raoni Schrijvers. Zij 

wisten een tijd neer te zetten van 

03:49.36. 

Ook de kleintjes wisten op deze regen-

actige  zondagmiddag mooie tijden te   

zwemmen. Dana Braken  en Danique         

Putman  zwommen  naar  een vierde   

plaats op de 4x50m vrije slag dames 

11 - 13 jaar (Junioren 3 en later) in een 

tijd   van 02:18.13. 

In programma 19, 100m schoolslag 

Heren 9 - 11 jaar (Minioren 6 en later) 

zwom . Dylano Anadiotis  naar een 

vierde plaats in een tijd van  01:54.24 

Een derde plaats was er voor Jill Ger-

ritsen in programma 36 op de 100m 

rugslag Dames  11 - 13 jaar (Junioren 

3 en later) zij zwom hier een tijd van 

01:23.24 

Bij de Heren cq Jongens zwom Dylano 

Anadiotis en Tom Verdonck naar resp. 

de derde en vierde plaats in tijden die 

er voor deze twee jonge zwemmers 

best goed waren. Op het onderdeel 

50m rugslag  Heren 9 - 11 jaar (Mini-

oren 6 en later) werden zij afgeklokt 

in 00:46.68 en 00:49.81 

Tenslotte was er nog een tweede plaats 

op het onderdeel  4x100m vrije slag 

heren vanaf 11 jaar (Senioren Open) 

Zenn Doreleijers en Raoni Schrijvers  

klokte hier een tijd van  03:49.36 

Liek Smits deed de familie eer aan 

door op het onderdeel  200m rugslag - 

Dames vanaf 11 jaar (Senioren Open) 

een derde plaats te veroveren met een 

tijd van 02:33.40 
 

Op deze middag was het niet belang-

rijk wie van de zes verenigingen in het 

totaal als eerste zou eindigen. Het be-

langrijkste was dat de totaal score op 

deze middag werd meegenomen  naar 

hun eigen poule indeling. Voor Tempo 

kwam  de totale puntentelling uit op 

15040,22 
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Landelijke C4-klasse 
 

Competitie:  

Nr. Club 

 
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 

 
Totaal 

1 ZV 44  4528,35 4604,80 4978,48  14111,63 

2 WZK Zwemmen  4844,65 4874,76 5243,98  14963,39 

3 Tempo  4904,13 4896,70 5239,39  15040,22 

4 Scheldestroom  4892,24 4949,93 5256,61  15098,78 

5 ZVZ  4891,99 4917,05 5343,79  15152,83 

6 DWT  4941,79 4953,09 5347,46  15242,34 

7 ZVDO'74  5028,38 4924,44 5300,61  15253,43 

8 De Bevelanders  4875,25 5041,78 5357,79  15274,82 

9 Aquapoldro  5007,19 5129,70 5490,67  15627,56 

 

Zonder iemand te kort te doen die in dit verslag niet is vernoemd moeten wij de 

gehele wedstrijdploeg een compliment geven voor deze uitslag want per slot van 

rekening hebben alle  zwemmers aan dit resultaat mee gewerkt. 

 

Hoe staat onze wedstrijdploeg ervoor als men alle zwemverenigingen die uitko-

men in deze Landelijke C klasse samen voegt. Wij hebben dit  als redactie eens 

bekeken en komen dan tot onderstaand overzicht. 

Tempo bezet dan van de 40 Landelijke verenigingen de dertiende plaats. Een 

mooie prestatie.   
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Landelijke stand totaal 

 

 
        1 ZV 44  4528,35 4604,80 4978,48  14111,63 

2 De Ward  4663,70 4688,25 5021,14  14373,09 

3 PSV 2  4636,51 4777,40 5046,56  14460,47 

4 Zwemlust-den Hommel  4717,04 4735,66 5120,25  14572,95 

5 Mosa-Regio  4656,99 4832,32 5210,58  14699,89 

6 

7 

Bubble  

Olympia 1                        

 4715,41 

4817,58 

4801,35 

4850,10 

5220,51 

5169,96 

 14737,27 

14837,64 

8 Zoetermeer  4781,56 4878,52 5232,26  14892,34 

9 De Schelde  4786,93 4891,34 5267,11  14945,38 

10 WZK Zwemmen  4844,65 4874,76 5243,98  14963,39 

11 Azuro  4805,24 4960,21 5239,11  15004,56 

12 Patrick-De Roersoppers (SG)  4900,66 4905,76 5232,56  15038,98 

13 Tempo  4904,13 4896,70 5239,39  15040,22 

14 LinK/z&pc Katwijk (SG)  4862,14 4957,17 5247,70  15067,01 

15 Zeester-Meerval  4852,03 4960,70 5276,10  15088,83 

16 Scheldestroom  4892,24 4949,93 5256,61  15098,78 

17 ZOB'66  4827,58 4956,74 5340,47  15124,79 

18 Aqua'68 1  4855,79 4984,30 5289,63  15129,72 

19 De Geul  4894,94 4931,21 5308,95  15135,10 

20 De Granaet  4827,47 4978,11 5334,05  15139,63 

21 ZVZ  4891,99 4917,05 5343,79  15152,83 

22 SWNZ (SG)  4931,79 4935,29 5289,10  15156,18 

23 WIDEX GZC DONK  4851,93 5032,29 5293,66  15177,88 

24 KZC  4912,01 4966,52 5326,53  15205,06 

25 RZ  4917,03 5000,53 5319,82  15237,38 

26 DWT  4941,79 4953,09 5347,46  15242,34 

27 ZVDO'74  5028,38 4924,44 5300,61  15253,43 

28 De Bevelanders  4875,25 5041,78 5357,79  15274,82 

29 ZPB H&L Productions  4940,93 4954,55 5381,47  15276,95 

30 ZPC Woerden  4933,98 4992,00 5442,09  15368,07 

31 SWOL 1894  4936,19 5107,68 5357,33  15401,20 

32 Hydra  4929,12 5048,63 5451,22  15428,97 

33 Oceanus  4927,95 5145,96 5363,00  15436,91 

34 De Duck  5014,43 5070,81 5385,09  15470,33 

35 Kimbria  4935,25 5092,35 5518,35  15545,95 

36 Aquapoldro  5007,19 5129,70 5490,67  15627,56 

40 Argo  5065,69 5154,05 5485,00  15704,74 
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https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitiedetail/1000005035/2/c3_klasse?Url=https%3a%2f%2fzwemcompetitie.knzb.nl%2f%2fcompetitie%2fcheckInput.php%3fwedid%3d17968%26action%3dpost%26till%3d999%26welke%3dRESULT%26comp%3dC3%26ronde%3d2%26depot%3d14-010%26details%3dAutoxml&Detail=https%3a%2f%2fwww.knzb.nl%2fverenigingen%2fwedstrijdsport%2fwebkalender%2fwedstrijd%2f17968
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitiedetail/1000005035/3/c3_klasse?Url=https%3a%2f%2fzwemcompetitie.knzb.nl%2f%2fcompetitie%2fcheckInput.php%3fwedid%3d17969%26action%3dpost%26till%3d999%26welke%3dRESULT%26comp%3dC3%26ronde%3d3%26depot%3d14-010%26details%3dAutoxml&Detail=https%3a%2f%2fwww.knzb.nl%2fverenigingen%2fwedstrijdsport%2fwebkalender%2fwedstrijd%2f17969
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitiedetail/1000005036/1/c4_klasse?Url=https%3a%2f%2fzwemcompetitie.knzb.nl%2f%2fcompetitie%2fcheckInput.php%3fwedid%3d17683%26action%3dpost%26till%3d999%26welke%3dRESULT%26comp%3dC4%26ronde%3d1%26depot%3d05-049%26details%3dAutoxml&Detail=https%3a%2f%2fwww.knzb.nl%2fverenigingen%2fwedstrijdsport%2fwebkalender%2fwedstrijd%2f17683
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitiedetail/1000005036/2/c4_klasse?Url=https%3a%2f%2fzwemcompetitie.knzb.nl%2f%2fcompetitie%2fcheckInput.php%3fwedid%3d18226%26action%3dpost%26till%3d999%26welke%3dRESULT%26comp%3dC4%26ronde%3d2%26depot%3d05-049%26details%3dAutoxml&Detail=https%3a%2f%2fwww.knzb.nl%2fverenigingen%2fwedstrijdsport%2fwebkalender%2fwedstrijd%2f18226
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitiedetail/1000005036/3/c4_klasse?Url=https%3a%2f%2fzwemcompetitie.knzb.nl%2f%2fcompetitie%2fcheckInput.php%3fwedid%3d17684%26action%3dpost%26till%3d999%26welke%3dRESULT%26comp%3dC4%26ronde%3d3%26depot%3d05-049%26details%3dAutoxml&Detail=https%3a%2f%2fwww.knzb.nl%2fverenigingen%2fwedstrijdsport%2fwebkalender%2fwedstrijd%2f17684
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitiedetail/1000005034/1/c2_klasse?Url=https%3a%2f%2fzwemcompetitie.knzb.nl%2f%2fcompetitie%2fcheckInput.php%3fwedid%3d17458%26action%3dpost%26till%3d999%26welke%3dRESULT%26comp%3dC2%26ronde%3d1%26depot%3d13-003%26details%3dAutoxml&Detail=https%3a%2f%2fwww.knzb.nl%2fverenigingen%2fwedstrijdsport%2fwebkalender%2fwedstrijd%2f17458
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitiedetail/1000005034/2/c2_klasse?Url=https%3a%2f%2fzwemcompetitie.knzb.nl%2f%2fcompetitie%2fcheckInput.php%3fwedid%3d18271%26action%3dpost%26till%3d999%26welke%3dRESULT%26comp%3dC2%26ronde%3d2%26depot%3d13-003%26details%3dAutoxml&Detail=https%3a%2f%2fwww.knzb.nl%2fverenigingen%2fwedstrijdsport%2fwebkalender%2fwedstrijd%2f18271
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitiedetail/1000005034/3/c2_klasse?Url=https%3a%2f%2fzwemcompetitie.knzb.nl%2f%2fcompetitie%2fcheckInput.php%3fwedid%3d18429%26action%3dpost%26till%3d999%26welke%3dRESULT%26comp%3dC2%26ronde%3d3%26depot%3d13-003%26details%3dAutoxml&Detail=https%3a%2f%2fwww.knzb.nl%2fverenigingen%2fwedstrijdsport%2fwebkalender%2fwedstrijd%2f18429
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KNZB circuits Swimkick & Minioren 
 

Tilburg- Op zondag 27 januari jl. vond in Tilburg deel 2 van de Swim-

kick minoren wedstrijden plaats. Liefst 10 zwemverenigingen waaron-

der Tempo namen deel aan deze door de KNZB georganiseerde zwem-

wedstrijden.  

Het is algemeen bekend dat onze wedstrijdploeg maar weinig zwem-

mertjes en zwemmers in deze categorie heeft.  

 

Het blijft voor onze wedstrijdploeg een probleem om van onderen uit aan-

vulling te krijgen waardoor er een mooie door stroming zou kunnen plaats 

vinden. Toch een pluspunt voor onze wedstrijdploeg is dat de 8 minoren 

zwemmertjes die Tempo momenteel heeft een paar talenten tussen zitten. 

Onze minoren moeten nog veel ervaring op doen maar laten toch zien dat ze 

wel degelijk goed kunnen zwemmen. Met twee eerste plaatsen, twee tweede 

plaatsen en drie derde plaatsen mogen we dan ook zeer tevreden zijn. Men 

moet niet vergeten dat het voor deze kinderen volkomen nieuw is om aan 

dergelijke wedstrijden deel te nemen .Ook de andere resterende plaatsen ge-

ven voldoende ruimte voor Jordi om hier goede wedstrijdzwemmers van te 

maken. 

 

Buiten Tempo waren de deelnemende verenigingen: 

AquAmigos    Vlijmen 

De Treffers    Rosmalen 

De Vennen    Dongen 

De Zilvermeeuw   Woensdrecht 

DIO     Etten Leur 

SBC2000    Breda 

TRB-RES    Tilburg 

WZV    Waalwijk 

ZC Aquadream   Roosendaal 
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Uitslag Tempo zwemmers. 

Programma nr. 1  25m rugslag   Minioren 1-3 

      Jongens 

1.   Milann Begue    Tempo Valkenswaard   25.68 

      Meisjes 

7.   Faye van Gerwen  Tempo Valkenswaard    35.61 

Programma nr. 3,  50m rugslag  Minioren 1-3  

      Meisjes 

2.   Isabel Verdonk   Tempo Valkenswaard   54.53 

Programma nr. 4  50m rugslag   Minioren 4-(5)6 

      Jongens 

2.   Stijn Niekel   Tempo Valkenswaard    52.23 

      Meisjes 

3.   Mélissa Begue  Tempo Valkenswaard    51.06 

Programma nr. 6 100m schoolslag    Minioren 6 

      Jongens 

7.   Dylano Anadiotis  Tempo Valkenswaard    1:51.11  

10. Tom Verdonck  Tempo Valkenswaard   2:00.01  

Programma nr. 11  25m schoolslag   Minioren 1-3 

      Jongens 

3.   Senn van Tongeren  Tempo Valkenswaard    33.48 

4.   Milann Begue   Tempo Valkenswaard   34.13 

      Meisjes 

6.   Faye van Gerwen  Tempo Valkenswaard    34.04 

Programma nr.13 50m schoolslag.  Minioren 1-3 

      Meisjes 

5.   Isabel Verdonk  Tempo Valkenswaard    1:01.84 

Programma nr. 14  50m  schoolslag   Minioren 4-(5)6 

      Jongens 

1.   Stijn Niekel   Tempo Valkenswaard    58.04 

      Meisjes 

3.   Mélissa Begue  Tempo Valkenswaard    55.74 

Programma nr. 16  100m vrije slag   Minioren 6 

      Jongens 

8.   Dylano Anadiotis  Tempo Valkenswaard    1:28.64  

10. Tom Verdonck  Tempo Valkenswaard    1:32.85  
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Zwemvereniging Tempo gaat in aparte groepen les geven aan ou-

dere kinderen. 
 

Je zwemdiploma halen op jonge leeftijd is hier in Nederland heel gewoon. Te-

genwoordig komt het steeds meer voor dat kinderen niet mee kunnen of mogen 

met een zwem – kinderfeestje of het afscheidskamp in groep 8 omdat ze hun 

zwemdiploma nog niet hebben. Hierdoor vallen ze buiten de boot, wat erg jam-

mer voor hen is. 

Stel je hierbij ook nog eens voor dat je een stuk ouder bent als de andere kinderen 

in de groep. Ook stoot je met je knieën tegen de bodem omdat het zo ondiep is.  

Onder andere om deze redenen starten wij als zwemvereniging Tempo een nieu-

we groep op voor de iets oudere kinderen. Deze groep start op maandag- en 

woensdagavond van 20.00 tot 20.30 uur, zij krijgen dus 2x per week een half uur 

les. Deze groep is de enige groep die op dat moment les krijgt in het instructie-

bad. Zij kunnen op dat moment alle ruimte benutten die er is.  

Zwemvereniging Tempo geeft al jaren zwemles aan kinderen èn volwassenen in 

zwembad de Wedert in Valkenswaard. In 2018 hebben wij als vereniging bij de 

Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) onze licentie behaald. Hiermee laten we 

niet alleen zien dat we op een kwalitatief goed nivo lesgeven, maar dat we ook 

alles rondom de zwemlessen goed geregeld hebben. 

 

Voor meer informatie kunt mailen naar: tempoleden@hotmail.com. 

Meer informatie over onze zwemvereniging kunt u vinden op: 

www.zwemverenigingtempo.nl. 

 
 

 

Dit moet u ook weten 
 

  

Het Zwem-ABC bestaat sinds 1998 en is de meest bekende en grootste di-

plomalijn in Nederland.  
  
Controle 
Er wordt een gelicentieerde examinator ingezet bij ieder examen. Deze examina-

tor is iemand van de eigen zwemschool. Hij of zij is opgeleid om dit te mogen 

doen. Tijdens het diplomazwemmen is steekproefsgewijs een gedelegeerde na-

mens het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ aanwezig. 
Aanbieders van het zwem-ABC moeten een licentie behalen door aan de kwali-

teitseisen te voldoen. zie http://www.licentiezwemabc.nl  

mailto:tempoleden@hotmail.com
http://www.zwemverenigingtempo.nl/
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          Elemtair 

 

 

 

De (bij)scholingen voor onze instructeurs worden weer opgepakt nadat Zwembad 

De Wedert een tijdje gesloten is geweest. Een periode waarin bijna alle verschil-

lende onderdelen van onze vereniging uitgeweken waren naar zwembaden in de 

regio. 

Als eerste staat een herhaling voor het EHBO op het programma, de planning is 

op 10 en 31 maart a.s. Voor enkele instructeurs is het geen herhaling maar zal dit 

de eerste keer zijn, dus zij behalen dan hun diploma. Deze twee cursusdagen 

worden gegeven door Ria Fellinger van Fellinco. Verschillende onderdelen ko-

men aan bod. Van een pleister plakken na het opdoen van een wondje tot een rea-

nimatie.  

Als tweede het zwemmend redden voor zwembaden van de reddingsbrigade. Ook 

voor deze geldt dat een aantal instructeurs deze moeten behalen voor het eerst en 

anderen gaan voor een verlenging van dit certificaat. In het examenprogramma 

staan verschillende bevrijdingsgrepen en vervoersgrepen. Ook het omgaan met 

nek- of wervelletsel komt hierbij aan de orde. Het examen wordt afgesloten met 

het inspelen op een ongevals-scenario. Eind februari stonden er verschillende oe-

fenmomenten hiervoor op het program-

ma.  

Veel succes allemaal! 
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Activiteiten maart  2019 
Datum Activiteit Wie Waar 

Vr 1    

Za 2    

 Zo 3 Carnaval Geen zwemmen  

Ma 4 Carnaval Geen zwemmen  

 Di 5 Carnaval Geen zwemmen  

Wo 6    

Do 7    

Vr 8    

Za 9    

 Zo 10    

Ma 11    

Di 12    

Wo 13    

Do 14    

Vr 15    

Za 16    

Zo 17 Junioren, Jeugd en Senioren circuit Ronde 4 Wedstrijd Warande Oosterhout 

Ma 18    

Di 19    

Wo 20    

Do 21    

Vr 22    

Za 23    

Zo 24 4e Competitie ronde  Wedstrijd De Wedert 

Ma 25    

Di 26    

Wo 27    

 Do 28    

Vr 29    

Za 30    

 Zo  31 Zomertijd   

 
In de vierde competitie ronde welke in ons eigen zwembad De Wedert wordt 

gezwommen op 24 maart as. komt onze wedstrijdploeg uit tegen: Argo en Hy-

dra.  

De wedstrijden op 17 maart as. welke in de Warande worden gehouden nemen 

vele verenigingen uit de regio deel zoals: AquAmigos, Arethusa, BZV, DBD, 

De Dommelbaarzen, De Warande, Hieronymus, Nautilus, Nuenen, PSV 2, 

SWNZ (SG), Tempo, TRB-RES, V.Z.V. Njord en  Zeester-Meerval  
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Activiteiten april 2019 
Datum Activiteit Wie Waar 

Ma 1    

Di 2    

Wo 3    

Do 4    

Vr 5    

Za 6    

Zo 7    

Ma 8    

Di 9    

Wo 10    

Do 11    

Vr 12 Swim Cup + NK 5000m (jun, jeugd, sen) Wedstrijd Eindhoven 

Za 13 Swim Cup (junioren, jeugd, senioren) Wedstrijd Eindhoven 

Zo 14 Swim Cup (junioren, jeugd, senioren) Wedstrijd Eindhoven 

Ma 15    

Di 16    

Wo 17    

Do 18    

Vr 19    

Za 20    

Zo 21 1e Paasdag Geen zwemmen  

Ma 22 2e Paasdag Geen zwemmen  

Di 23    

Wo 24    

Do 25    

Vr 26    

Za 27 Koningsdag   

Zo 28    

Ma 29    

Di 30    

 

 

Mededeling: 

Laat het zwembad na gebruik schoon en netjes achter. Wil een ieder er op toezien 

dat na het gebruik van het zwembad (training / wedstrijd) er geen afval blijft lig-

gen in of rond het zwembad en de kleedhokjes? Dus graag dat wat je hebt ge-

bruikt na afloop gelijk in de vuilnisbak gooien en het niet laten liggen voor een 

ander. Ook de toiletten behoren netjes te worden achtergelaten. Het is een kleine 

moeite.    
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                                    Nieuwe leden elementair  

                                

                                              Yousef            Ghorabi  

                                              Sabiriin            Socdal  

                                              Zarina            Yakut  

                                              Rostan            Yakut  

   

   

                               Nieuwe leden trimzwemmers/masters 
 

                                              Annemiek Braken  

                                              Mike           Brouwers  

                                              Frans           Klep  

                                              Rens           van der Linden  

                                              Rick           Ummels  

                                              John           Ummels  

                                              Nicol           van Tongeren  
   
   
   
       

   
   

 

 

 

 

 

Het verheugd ons dat bij het aanmelden voor het trimzwemmen veel oud Tempo 

leden de draad weer oppakken. Een bekend spreekwoord zegt 

                      "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan" 

 

 

 

   Wij wensen al onze nieuwe leden veel zwemplezier 
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Maart       April  

1 Joylin van Gastel    2 Jac Dielis 

1 Patrick Hüngens    2 Evi Meuleman 

1 Djiaro van Kessel    2 Fatima Noor 

2 Bart van Doesburg    3 Lars Faassen 

2 Liam Fransen    3 Kai Jacobs 

3 Selena Pennings    3 Sophie van Montfort 

6 Agnieszka Spit    5 Willem Sigmans 

6 Guus van Mil    7 Ad Versmoren 

7 Elmin Siljević    8 Jahyr de Mey 

8 Benjamin Waale    13 Dewi Metten 

9 Annemiek Braken    15 Jelle Achten 

9 Alex Coolen    16 Jarreld Dörr 

9 Isa Jacobs     17 Henk Belgers 

9 Jill Meza     17 Marek Spit 

9 Mark Sleijser    18 Morris Janbroers 

13 Jarno Keijsers    18 Ellie van Mierlo 

14 Deborah Lievens    19 Lisa Verzijden 

15 Liam Wilbers    20 Michelle Clement 

16 Luuk van Limpt    20 Lars van Raemdonck 

17 Lorena Pennings    22 Haylee Timmermans 

17 Sabiriin Socdal    25 Tess Beemster 

17 Isabel Verdonk    26 Daan van den Boomen 

19 Selton Hoeijmans    26 Lorenzo Keijsers 

23 Daan Smits     28 Lars van Grootel 

24 Micha Stevens    30 Chelsea Kleyn Hesselink 

25 Mélissa Begue    

25 Olivier Clesca    

25 Annie Janssen    

25 Femme Koppelmans    

26 Jesse van Oorschot    

26 Janne Slegers    

29 Rowan Bijnen    

29 Bart van Gerven    

29 Sterre van Gerwen    

29 Danique Putman    

31 Kiki Buiting    

31 Sven van Raemdonck    

31 Zhu Xu Mu    
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Psychologische voordelen die je van zwemmen krijgt 

 
In de vorige Sopper hebben wij een artikeltje geschreven waarom het school-

zwemmen weer een verplicht onderdeel op de scholen  moet worden of een ver-

plichting  zwem onderricht te volgen. Waarom zwemmen zo belangrijk is kunt u 

lezen in dit artikeltje. 

  

Zwemmen is een sterk aanbevolen vorm van lichaamsbeweging voor mensen van 

alle leeftijden. Het is een activiteit die zowel ons lichaam als onze geest gezond 

houdt. Als je het vergelijkt met andere sporten, zoals hardlopen, is het eigenlijk 

veel minder schadelijk en trainen we meer spieren door te zwemmen.  

Vanuit een psychologisch perspectief is het een oase voor onze dagelijkse proble-

men en de nervositeit die ze met zich meebrengen. Tegelijkertijd maakt het de ont-

wikkeling van zeer positieve eigenschappen mogelijk, zoals doorzettingsvermogen 

en volharding. 

De fysieke voordelen van zwemmen zijn onbeperkt. In het algemeen is het een vrij 

complete sport, fantastisch voor cardiovasculaire training, uithoudingsvermogen en 

versterken van de spieren. Het is ook een ideale activiteit voor diegenen die herstel-

len van een blessure of voor degenen die last hebben van gewrichtspijn. 

Artsen en andere deskundigen vertellen ons dat zwemmen de enige sport is die 

wordt aanbevolen in meer dan 80% van de medische gevallen. Het heeft een grote 

doelgroep, van kinderen tot ouderen. Studies bevestigen zelfs dat zwemmen ons 

helpt om te vechten tegen vele ziekten en aandoeningen door een staat van fysiek 

en psychologisch comfort in onszelf te creëren. 

Onderzoek heeft ook aangetoond dat water een sterk stimulerend effect heeft op 

ons zenuwstelsel. Om deze reden worden wateractiviteiten gewoonlijk aanbevolen 

voor mensen die lijden aan psychische stoornissen. 

We kunnen duidelijk zien dat zwemmen een buitengewone kracht heeft om onze 

gezondheid te versterken. Ben je echter ook bekend met de psychologische voorde-

len van zwemmen?  

Hier zijn er 5 van: 

1. Het vermindert stress. 
Ten eerste kan zwemmen stress in dezelfde mate of zelfs meer verminderen dan 

andere fysieke activiteiten. Het is een zeer ontspannende activiteit, en dit zorgt voor 

een grotere stroom zuurstof naar de spieren, waardoor je je eigen ademhaling kunt 

regelen. Zwemmen kan ook helpen de groei van nieuwe hersencellen te bevorderen 

in delen van de hersenen die ze verliezen door chronische stress. Hierdoor is het 

een activiteit die een positieve invloed kan hebben op je vermogen om met stress 

    

https://verkenjegeest.com/reken-niet-toeval-ik-bezit-volharding-inzet-opoffering/
https://verkenjegeest.com/het-effect-van-stress-op-je-lichaam-symptomen-die-je-moet-kennen/
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om te gaan. 

 
 
 
 

 

 
 

 

2. Het geeft je energie 

Over het algemeen voel je na het deelnemen aan de meeste sportieve activiteiten 

extreem moe. Zwemmen is echter uniek in dit opzicht. In feite raden experts aan 

om ’s ochtends te zwemmen om de dag op een goede manier te beginnen. Dit geeft 

je meer energie om aan de dag te beginnen waardoor je, je goed voelt over jezelf en 

het leven in het algemeen. 

 

3. Het versterkt je zelfvertrouwen 

Zwemmen is fysieke training voor het hele lichaam. Het laat je echt toe om overtol-

lig vet te verbranden en je spieren te versterken. Dit verhoogt op zijn beurt je zelf-

vertrouwen en je zelfrespect. Er is hier een domino-effect: wanneer je, je beter 

voelt over jezelf, verbetert je humeur vanzelf! 

“Om te bereiken wat je nog nooit hebt gehad, zul je moeten doen wat je nog nooit 

hebt gedaan.”  

 
4. Het verhoogt de hersencapaciteit 

Cardiovasculaire training zorgt ervoor dat zuurstofrijk bloed effectiever door het 

lichaam wordt gepompt. Hoe beter de bloedsomloop, hoe meer zuurstof de herse-

nen krijgen. Met andere woorden, hoe beter je hersenen werken, hoe beter het li-

chaam zal reageren. Door te zwemmen, zul je ervaren hoe dagelijkse taken gemak-

kelijker uit te voeren zijn alsook observeren hoe je concentratieniveau merkbaar 

toeneemt. 

 

5. Het is een antidepressivum 

De laatste op onze lijst met psychologische voordelen van zwemmen is zeker niet 

de minste. Zwemmen is een geweldig antidepressivum. Ondanks dat het een sport 

is die individueel wordt uitgevoerd, zijn de lessen meestal in een groep. Deze les-

sen bieden een sociale ervaring voor de deelnemers. Het overwinnen van de voort-

durende uitdagingen bij het zwemmen zorgt voor een gevoel van succes. Zwem-

men veroorzaakt de afgifte van endorfines en ook neurotransmitters, zoals seroto-

nine. 

Tot slot is dit echt een unieke vorm van lichaamsbeweging, omdat het ons in staat 

stelt om de voordelen van aerobe, anaerobe en weerstandstraining te genieten zon-

der negatieve gevolgen voor onze botten en spieren. Dus waar wacht je op? Ga dat 

zwembad in en begin die baantjes te trekken!   

 

Men kan dat individueel doen of in clubverband bijvoorbeeld bij Tempo die hier-

voor verschillende mogelijkheden te bieden heeft in de vorm van Trimzwemmen, 

Masterzwemmen het Recreatief zwemmen of Wedstrijdzwemmen. Mensen die nog 

niet kunnen zwemmen kunnen dit bij Tempo ook leren bij het onderdeel Elementair 

https://verkenjegeest.com/verwerf-een-beter-zelfvertrouwen-op-drie-manieren/
https://verkenjegeest.com/verwerf-een-beter-zelfvertrouwen-op-drie-manieren/
https://verkenjegeest.com/welk-type-lichaamsbeweging-is-het-beste-voor-de-hersenen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endorfine
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zwemmen. 

 

 
 

 

 

      

Valkenswaardse sportkampioenen van 2018 gehuldigd 
 

 

Valkenswaard- In een bomvolle theaterzaal van Cultuurcentrum de Hof-

nar, werd op 18 januari het Sportgala Valkenswaard 2019 gehouden. Tij-

dens een spectaculaire show werd Sven van Mierden verkozen tot Sport-

man van 2018.  

 

Van Mierden dankt deze titel onder meer aan zijn winst op het ONK motor-

cross en zijn prestaties bij de Dutch Masters of Motorcross en Red Bull Knock 

Out. Power liftster Pleun Dekkers prolongeerde haar titel als Sportvrouw van 

het jaar, vanwege haar negende plek op het WK powerliften. Ze deed dit met 

een Nederlands 

record. De titel 

Sportteam van 

2018 ging naar 

het 4e elftal van 

RKVV Dom-

melen wat na 

enkele tweede 

plaatsen einde-

lijk het kampi-

oenschap wist te 

veroveren. Beer 

van Beurden 
en Janne Sle-

gers werden 

respectievelijk 

Sportjongen en Sportmeisje van het jaar. Beer wist topprestaties te leveren in 

drie wielerdisciplines. Hij werd namelijk  Nederlands  kampioen  veldrijden en 

mountainbike, en  werd  4e  op  het NK weg wielrennen. Janne viel op  het 

Brabants Kampioenschap zwemmen negen keer in de prijzen en pakte titels in 

vier verschillende   categorieën. Huub Bergmans  werd  Seniorsporter  van  

2018 door  met het Nederlands team  de titel te Nation Veteran Cup Petan-

que/Jeu de Boules in de wacht te slepen. 

 

Jeugdsportteam 2018 werd MC1 van hockeyvereniging H.O.D. Valkens-

waard, dankzij het door hen behaalde kampioenschap. Een deel van dit team 

werd naast dit succes op het veld bovendien ongeslagen kampioen in de zaal-

competitie. 
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vervolg 

 

Het programma werd omlijst door sportieve optredens van Dansschool Back-

stage en Arte Favola. De muzikale optredens werden verzorgd door Duo Me-

Nu. Voorafgaand aan het gala kregen alle sportkampioenen bovendien een 

sportpenning uitgereikt uit handen van wethouder Theo Geldens, als blijk van 

waardering voor hun prestaties. De winnaars van de sportprijzen zijn bepaald 

door een deskundige en onafhankelijke jury, bestaande uit een vertegenwoordi-

ging vanuit sport, overheid en media. 

Zenn, Guy, Yanna en Janne ontvingen afgelopen vrijdag op het sportgala van 

Valkenswaard een erepenning voor hun prestaties op de gemengde estafette op de 

regiokampioenschappen. 

Elke en Janne waren ook nog genomineerd voor sportvrouw en sportmeisje. Elke 

werd 3e en Janne ontving de titel sportmeisje van Valkenswaard.  

Omdat Elke afwezig was mocht Guy de bloemen en het applaus in haar plaats in 

ontvangst nemen. 

Mooi dat Tempo weer zo goed vertegenwoordigd was op het sportgala. 
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Oma weet raad !  

 
 

 

 Auto wassen  
* Als je, je auto gewassen hebt, spoel of veeg hem af met (schoonmaak) 

 azijn, werkt hetzelfde als glans spoelmiddel, maar dan goedkoper, maakt 

 u zich geen zorgen over de geur, tijdens het opdrogen verdwijnt deze ook. 

* Was je auto met glansmiddel van de vaatwasser, je hoef hem niet af te 

 drogen, spoel hem goed af, droogt streeploos op en heb een diepe glans.  

* Wassen met warm water en spiritus. De auto glimt weer alsof het een 

 nieuwe is.  

* Een scheutje petroleum of dunne  olie gebruiken bij het wassen van de 

 wagen. Hij blinkt enorm !!!!!!  

* Gebruik glans spoelmiddel na het wassen en de auto droogt streeploos op, 

 echt waar!  

* Als u met u auto in de buurt heeft gestaan/gereden waar de weg wordt 

 geasfalteerd en u heeft spetters op de auto gekregen dan kunt u die  ver-

 wijderen met smeerboter het kost wel even tijd maar de teer is eraf.  Daar

 na gewoon afwassen.  

* De poep van vogels op je auto in spuiten met glassex 10 min. in werken 

 en dan gaat het er beter af zonder krassen.  

* Was je  auto met dreft extra hygiëne en heb in 5 minuten tijd weer een 

 schone glanzende auto.  

 

Chroom poetsen 
* Even met lampenolie inwrijven met zachte doek glanst als nieuw 

* Als chroom weer moet glimmen dan hoef je geen dure poetsmiddelen te 

 kopen, neem een schone doek met meel er op en dan poetsen over het 

 chroom het gaat weer blinken als nieuw.  

 

Beschadigingen 
* Beschadigin-

 gen kun je met 

 een viltstift  bij

 na altijd bijwer-

 ken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://omaweetraad.nl/diversen/auto-wassen/3026
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Andere tijden 
 

Een artikeltje uit het jaar 1981toen Tempo ook nog waterpolo aanbood. 

In die tijd had Tempo 3 Heren teams, 2 Dames teams, een Heren jeugd team, een 

Dames jeugd team en een paar aspiranten teams. 

Door verandering van de KNZB reglementen omtrent waterpolo waarbij de ver-

eiste baddiepte een grote rol speelde, kon Tempo niet meer aan deze nieuwe eisen 

voldoen. Deze door de KNZB veranderde reglementen golden alleen voor de se-

nioren teams. 
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             Wist u dat? 
 

  

- De allereerste webcam is uitgevonden op de universiteit van Cambridge in 

 1991 om te kijken of er verse koffie … 

 

- De officiële naam van de stad Bangkok eigenlijk “Krung Thep Mahanak

 hon  Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok … 

 

- De grootste aardbei 231 gram woog? 

-  Een mens gemiddeld 2 cm langer is in de ochtend dan in de avond? 

-  Heet water sneller bevriest dan koud water? 

-  Een mier 1x per 2 minuten ademt? 

-  Een regenworm vijf paar (dus 10) harten heeft? 

-  de aarde -naar schatting-  6 quadriljoen kilo (6 000 000 000 000 000 000 

 000  000 kg) 

 

- Op Venus een dag langer duurt dan een jaar? 

- –89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is? Dit was in Vostok, 

 Antarctica. 

 

- De hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uitkwam? De 

 golf  trof in 1737 het schiereiland Kamtsjatka … 

 

- De Nijl de langste rivier ter wereld is? 

- De vulkaan Mauna Kea de hoogste berg ter wereld is? Gemeten vanaf het 

 laagste punt van zijn voet, in 

 

- 268,831 km/u de hoogste snelheid ooit is op een fiets gehaald? 

- het in Alabama (VS) verboden is om in de kerk een valse snor te dragen die 

 tot lachen aanzet? 

 

- de kans dat je binnen een kwartier in een dodelijk ongeluk omkomt, groter 

 is dan dat je deze maand … 

 

- een kroket de minste calorieën bevat van alle snacks? 

- een citroen meer suiker bevat dan een aardbei? 

- er in augustus de meeste mensen geboren worden? 
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    Kruiswoordraadsel no 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontaal: 

1 hinderlijk - 8 kurk - 15 klaproos - 

16 louwmaand - 17 ook - 18 hobbelig - 

19 poeierig - 20 zelfkant - 

21 verhoogde toon - 22 bouwland - 

23 harssoort - 25 interest - 27 bitterheid 

- 28 opstootje - 29 gelijkmatig - 

33 vuilnisvat - 35 zoon van Zeus - 

36 slotwoord - 39 viseter - 41 insgelijks 

- 42 soort antilope - 44 al - 46 vierdeurs 

auto - 47 voorzetsel - 48 gravure - 

50 drukte - 52 landweg - 

54 reuzenslang - 57 knaagdier - 

58 horizon - 59 derhalve - 61 in het oog 

springend - 63 versvoet - 65 veldschans 

- 66 stof - 67 slecht vioolspeler - 

68 drukken .  

Verticaal: 

1 naaldboom - 2 glooiing - 

3 loonsverhoging - 4 mannelijk schaap 

- 5 zomede - 6 naar omlaag - 

7 werpanker - 8 armoedig - 9 zijn glans 

verliezen - 10 dans - 11 trek - 

12 brandkluis - 13 loven - 14 gevaarlijk 

- 24 dag van de week - 25 terugkeer in 

het openbare leven - 26 zelfzuchtige 

vrouw - 28 bedorven - 30 zangstem - 

31 Engels bier - 32 duikereend - 

34 gesloten - 35 vlaktemaat - 

36 houthakkersbijl - 37 afgemat - 

38 plechtige gelofte - 40 roem - 

43 drukkend - 45 dusdanig - 

47 Nederlandse schilder - 49 sinds - 

51 Italiaanse dichter - 52 vreemde munt 

- 53 samenvoeging - 54 loofboom - 

55 langs - 56 opera van Verdi - 

58 legerplaats - 60 pistoolmitrailleur - 

62 computer-besturingssysteem - 

64 schrijfgerei .  
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