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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: 
    

Sportpark Den Dries 
Pastoor Heerkensdreef 29 

5552 BG Valkenswaard 

tijdens zwem & traininguren.  

 

        Website: 
 http://www.zwemverenigingtempo.nl 

 

       

 

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 verenigings-
jaar, dus ook het lidmaatschap, loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 
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 verschul-
digd.  
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  3      Mei 2019 

Beste Sopper lezers, 

 

 

Het clubblad "De Sopper" moet  een verenigingsblad zijn waar alle informatie bin-

nen de vereniging staat vermeld. 

Daarom is het clubblad eigenlijk en nauwgezet de hartslag van de vereniging.  

De inhoud van de Sopper moet antwoord geven op de  volgende vragen: wie, waar, 

wanneer, wat, waarom en hoe. Op zo’n  manier zijn wij dan ook goed bezig . 

Op de laatste ALV is dit door het bestuur nog eens naar voren gebracht. Als redactie 

moeten wij nu  constateren dat op deze oproep werkelijk op een positieve manier 

gehoor aangegeven is. Er is zoveel copij aangeleverd dat we in de Sopper van mei 

een paar vaste rubrieken hebben laten vervallen, maar hier worden wij wel vrolijk 

van.  

Een dikke plus voor het bestuur. 

Vandaar in deze Sopper geen Oma weet raad en geen Wist u dat al?  Wel in deze 

Sopper een verslag van de Algemene Ledenvergadering, wedstrijdverslagen, elem-

tair , de Oude doos en een oproep voor inschrijving van het Zomerkamp. 

 

 

Namens de redactie wensen wij jullie veel leesplezier.  

De redactie.   

Sopper@zwemverenigingtempo.nl.   

Kopij  inleveren voor   20  juni   
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Belangrijk!! 

 

Vertrouwenspunt Sport 
 

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

den het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, 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, 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 vra-

gen 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 erva-

ringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van an-

deren wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of advi-

seur 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. 
 Met verbazing hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons  

 Lid van Verdienste   

 

     Hans Baijens 
  

  Hans is overleden op 3 april jl. op een leeftijd van 74 jaar.  

  

         Wij wensen Thea en haar kinderen en kleinkinderen zeer veel sterkte toe 

  

          Bij dit droevig bericht behoort zoals gewoonlijk ook weer een gedicht. 

      Blauw door de wolken verdreven 

   Een mooie kleur die we zo beleven 

 

     Wit is de kleur van het licht 

   Wat doet denken aan een mooi vooruitzicht 

 

   Een vlinder met zijn vele kleuren 

   Maar in het leven weten wij niet wat er allemaal gaat gebeuren. 

 

   Want alles heeft zo zijn reden 

   Vreugde, plezier maar ook moeilijkheden. 

 

   Waarom dat mogen wij niet weten het  hoort bij het leven 

   En met zijn allen moeten wij hier aan toegeven 

 

   Ook met je ziekte COPD is het  zo gegaan. 

   Er was geen enkele grond meer  dat je deze ziekte zou verslaan 

 

   Zo verder leven had ook niet meer gekund 

   Een mooie oude dag dat was je gegund 

 

   Jammer genoeg heeft dit niet mogen baten. 

   Maar binnen Tempo zullen we nog lang over je praten 

 

   Nu je rust hebt  hopen we , dat het je daar goed mag gaan. 

   Wij blijven aan je denken en laten hierbij  nog een allerlaatste    

     traan. 

 
   jac  
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Hans Bayens 

 

 

Omdat Hans toch veel voor Tempo heeft betekent wil ik als oud voorzitter hier even 

bij stil blijven staan. 

Hans kwam als voorzitter van de wedstrijdcommissie in 1988 in het bestuur terecht. In 

1993 verruilde Hans zijn bestuurslidmaatschap in voor de functie van Penningmeester. 

Als voorzitter van onze zwemclub heb ik 18 jaar lang met Hans mogen samen werken. 

En in al die jaren hebben we samen  veel ups en downs meegemaakt. Een paar voor-

beelden hiervan waren op de eerste plaats het saneren van het waterpolo waarbij wij 

voornamelijk van oud bestuursleden en waterpoloërs veel tegenstand kregen. Ook het 

oprichten van een steunstichting werd ons destijds niet in dank afgenomen. Door deze 

beslissing van onze zijde kregen wij het hele bestuur van de KNZB op bezoek want dat 

was tegen de Bondsreglementen in. Ook het degraderen van onze wedstrijdploeg naar 

de regio zuid was een diepte  punt. Daar tegenover staat dan weer de promotie naar de 

Landelijke C competitie als positief.   

 

Hans was een zuinige penning meester die de slogan hanteerde "zuinig omgaan met 

geld dat is het enigste dat telt´" En met deze slogan liepen veel voorzitters van onze 

diverse commissie regelmatig tegen een muur op. Metname de oud voorzitters van de 

wedstrijdcommissie kunnen hierover meepraten. Maar Hans was altijd eerlijk en 

rechtvaardig en altijd denkend aan onze zwemvereniging.  Ik heb vele gesprekken met 

Hans gevoerd, die niet altijd even leuk waren want Hans kon dominant overkomen, 

maar wat er ook gebeurde we konden altijd weer samen door een deur. Rancune kon 

Hans niet, dat woord stond niet in zijn woordenboek. En dat is ook de reden dat we het 

samen zo lang hebben vol gehouden. Het organiseren van het 40 en 50 jarig jubileum 

waren toch ook weer leuke dingen die in mijn herinnering liggen. Als mede het presen-

teren van uniforme clubkleding voor de wedstrijd en recreatieve ploegen. Hans was 

een harde werker die voor de vereniging altijd klaar stond want niets was hem teveel. 

Als hij iets voor ogen had dan moest dat ook gebeuren en zette hij zich voor 200% in. 

Als voorbeeld noem ik hier het schoolzwemmen wat hij in zijn eentje een paar jaar 

achtereen heeft georganiseerd wellis waar met ondersteuning van andere maar Hans 

was hierbij altijd de grootte kartrekker.  

Zo herinner ik Hans in al die jaren dat we samen gewerkt hebben aan een mooie club 

wat Tempo heet. Het zijn leuke herinneringen. 

 

 

Hans bedankt. 

 
Jac Dielis (oud voorzitter) 
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Valkenswaardse Zwem – en Poloclub TEMPO 
        AANGESLOTEN BIJ DE K.N.Z.B. 

        OPGERICHT 15 MEI 1961 

        www.zwemverenigingtempo.nl 

 

 

Verslag algemene Ledenvergadering van donderdag 21 februari 2019. 

Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig:  21 Leden (incl. Bestuur.) 

Afwezig: met kennisgeving: Tina Spoorenberg, Jac Dielis, Diana Wijn, Erik van 

Montfort,  

 

 1 Opening – Jack Spoorenberg 

Jack heet iedereen welkom op deze verlate algemene Ledenvergadering van 

V.Z.&.P.C Tempo. De reden is de verbouwing van het zwembad waardoor an-

dere zaken prioriteit hadden.  

     

 Openingstoespraak 
 

We hebben afgelopen seizoen het nodige te verwerken gehad als bestuur. On-

der andere de verbouwing van het zwembad. Daar hebben alle commissies mee 

te maken gehad en dit vergde de nodige aanpassingen op alle vlakken. We 

hebben geprobeerd om als bestuur voltallig te vergaderen minimaal 1x per 

maand. Ook toen het zwembad gesloten was en alle ruimtes van de vereniging 

gesloopt waren zijn we uitgeweken naar Harba Lorifa of bestuursleden thuis. 

Hierdoor hebben alle belangrijke zaken door kunnen lopen. We hebben omdat 

er van iedere tak van de vereniging iemand in het bestuur zit, prima contact 

onderling! Ons zwemseizoen is door de verbouwing van het zwembad wat eer-

der gestopt dan normaal.  

 

Voor elementair was het een zwaar jaar. Een tekort aan instructeurs, een kort 

seizoen waarin toch 3x diploma werd gezwommen. En dit alles zonder conces-

sies te doen aan de kwaliteit van de lessen. Ze hebben er flink aan moeten trek-

ken om dit allemaal te takelen.  

Ook onze recreatieve tak is eerder gestopt dit seizoen in verband met de ver-

bouwing van het zwembad. In het team van instructeurs heeft Tineke aangege-

ven om te gaan stoppen. Dit is verder goed op te vangen door de rest van de in-

structeurs. Gelukkig blijft Tineke wel als voorzitter actief.  

Ook de wedstrijdploeg had te maken met de verbouwing van het zwembad. We 

hebben in overleg met de gemeente vervangend badwater gevonden zodat er 

bij de wedstrijdploeg wel doorgetraind kon worden. Dit was nodig omdat de 

wedstrijden gewoon doorgaan. Verder werden we afgelopen seizoen opge-

schrikt door Bart met de mededeling dat hij ging stoppen als trainer voor de 

wedstrijdploeg. Dit had eigenlijk niemand zien aankomen.  
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vervolg ALV 

 

Bart wilde wat meer tijd voor zichzelf en zijn gezin. Bart bedankt voor alles 

wat je voor Tempo hebt gedaan. Er ontstond wel een probleem. Gelukkig heeft 

Jordi zich aangeboden om als trainer verder te gaan. Ook dit seizoen heeft onze 

wedstrijdploeg zich gehandhaafd in de landelijke C competitie. Een mooie 

prestatie. 

Onze activiteitencommissie heeft weinig last gehad van de verbouwing van het 

zwembad. Er kwam naast de normale activiteiten 1 extra activiteit bij die sa-

men met de watervrienden georganiseerd werd. Dit was het afscheid van het 

oude zwembad. Dit was druk bezocht en misschien toch een reden om in de 

toekomst wat meer activiteiten met de watervrienden te organiseren. 

Verder hebben we ook te horen gekregen dat de verbouwing langer gaat duren 

dan onze normale vakantie. We hebben er als bestuur voor gekozen om toch 

het seizoen te starten zoals gepland. Dit heeft in de vakantieperiode nog een 

flinke belasting op ons als bestuur gelegd. We hebben in samenwerking met de 

gemeente Valkenswaard voor alle takken van de vereniging badwater gezocht 

in de regio Valkenswaard. Dit is uiteindelijk gelukt. De wedstrijdploeg kon 

uitwijken naar Eikenburg, de recreatieve tak naar Waalre en de elementaire tak 

naar de Tongelreep. Voor de elementaire tak hebben we busvervoer geregeld. 

 

Verder wil ik namens het bestuur alle vrijwilligers bedanken die zich voor onze 

zwemvereniging afgelopen jaar ingezet hebben. Door jullie is het weer een ge-

slaagd seizoen geworden! 

2 Vaststellen van de agenda 

3 Notulen 30 november 2017. 

 Remko heeft zich afgemeld per mail bij Adriënne  

4 Fie-Ha trofee en de Bemoeial 

  

 Fie-Ha trofee 

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.  

Dit jaar gaat de Fie-Ha trofee naar een man die ook al heel wat jaren bij de ver-

eniging meedraait. Zelf is hij bij tempo begonnen als zwemmer. Hierna is hij 

een actieve zwemmer bij de wedstrijdploeg geworden. Hij ging ook voor de 

prestatie en de snelste tijden. Uiteindelijk hebben ze hem ook weten te strikken 

om mee les te komen geven bij de wedstrijdploeg. Ook bij de verenigingsacti-

viteiten is hij meestal aanwezig, en als er eens iets bij de vereniging moet ge-

beuren staat hij ook altijd vooraan. Hij is de motor achter de Swimmeet  in 

Maastricht en de Marathon in Sint Oederode  wat ieder jaar georganiseerd 

wordt. Het is zijn toewijding om ieder jaar weer een ploeg van 7 jongens en 7 

meisjes bij elkaar te krijgen die zich weer vol overgave storten op de marathon. 

 



Sopper mei 2019  Pagina 11 
 

 

 
vervolg ALV 

 

De rest van zijn gezin zien we ook regelmatig bij ons op het zwembad. Zo zien 

we zijn vrouw ook regelmatig aan de badrand en zijn zoon en dochter hebben 

ook hun diploma’s gehaald bij Tempo. Inmiddels is zijn dochter Danique ook 

bij de wedstrijdploeg. Hij staat dan als trotse trainer maar zeker als trotse papa 

van Danique aan de badrand.  

Afgelopen jaren heeft hij als assistent trainer naast Bart van Doesburg meege-

draaid. Het was ook vrij logisch dat hij het stokje van Bart overnam toen Bart 

aangaf om te gaan stoppen op het einde van afgelopen seizoen. Wij beseffen 

dat dit toch wel een zware taak is die hij op zich genomen heeft, maar we zijn 

als bestuur zeer blij dat hij dit toch gaat doen. Hij heeft zijn diploma van trainer 

nog niet maar we zijn ervan overtuigt dat dit niet lang meer gaat duren. De Fie 

ha trofee gaat dit jaar naar Jordi Putman. 

 

De Bemoeial  

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. We hebben dit jaar helaas niemand gevonden voor de bemoeial. 

 

5 Ingekomen stukken. 

 Brief Jac Dielis, deze behandelen we in de rondvraag. 

 

6 Secretariaat verslag. 

Ludwig staat tussen de bestuursleden en moet er tussenuit. 

 

7        Verslagen commissies 

   Recreatieve commissie: 

 Naam Bram van Kuyck is verkeerd gespeld 

 Wedstrijd commissie:  

 Wordt in overeenstemming met het concept goedgekeurd  

  Elementaire commissie: 

  Wordt in overeenstemming met het concept goedgekeurd. 

  Activiteiten commissie: 
  Wordt in overeenstemming met het concept goedgekeurd 

  

8  Behandelingen vaststelling van de rekeningen verantwoording over het 

afgelopen boekjaar 2017-2018 

Toelichting door Adrienne van Hoof (penningmeester)  
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9 Verslag financiële commissie 

 De commissie bestond dit jaar uit: Thea Baijens en Aranka Werson.  

Vervolgens leest Aranka het financiële verslag voor van de commissie. Deze 

commissie stelt voor om de financiële verantwoording over het seizoen 2017-

2018 goed te keuren en de penningmeester en het bestuur te dechargeren.  

  

10 Benoeming financiële commissie: 

Aranka Werson wil dit nog een jaar doen. Thea Baijens is aftredend en niet 

herkiesbaar. We zoeken dus een nieuw lid. Wie zou hiertoe bereid willen zijn? 

Als nieuw lid van de financiële commissie wordt toegevoegd: Marion Gerrit-

sen. 

 

11 Vast stellen en aanpassing Contributie 2018 - 2019 

We hebben afgelopen jaar flinke kosten moeten maken. Dit was ook te zien in 

de uitgaven afgelopen jaar. Ook de aanschaf van zwemscore drukt op de begro-

ting. Daarom willen we voorstellen om de contributie met € 6.00 per jaar (€ 

0.50 per maand) te verhogen. De algemene ledenvergadering gaat hiermee ak-

koord. Omdat het seizoen al loopt zal dit per eerste incassering ingaan. 

 

12 Begroting 2018/2019 

Adrienne geeft toelichting op de Begroting voor het komende seizoen. Ze kan 

een sluitende begroting presenteren omdat er ingestemd is met de contributie-

verhoging. 

 

 13 Bestuurs verkiezing.  

 Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: 

Jack Spoorenberg  Voorzitter 

Adrienne van Hoof Penningmeester 

Marion Gerritsen  Secretaris 

Tineke Herps  Lid  

Remko de Keijzer  Afgevaardigde namens de activiteitencommissie 

Anita Huntink  Afgevaardigde namens de wedstrijdploeg 

Tonnie Teunissen  Lid 

  

Aftredend en niet herkiesbaar Marion Gerritsen 

 Marion heeft aangegeven het te druk te hebben en daarom geen tijd meer te heb-

ben voor deze functie. Wij betreuren dit besluit maar respecteren dit wel. Marion 

bedankt voor al je moeite en inzet die je voor de vereniging gedaan hebt. 
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Openstaande vacature: secretaris 

We hadden een openstaande vacature voor de activiteitencommissie. Remko 

heeft afgelopen seizoen de taak op zich genomen om als afgevaardigde in het 

bestuur plaats te nemen. Hij heeft aangegeven om als voorzitter van de activi-

teitencommissie verder te willen gaan. Stemming. Remko wordt aangesteld als 

voorzitter van de activiteitencommissie. 

 

Openstaande vacature: lid wedstrijd. 

Voor de wedstrijdploeg zijn we nog steeds op zoek naar een voorzitter.  

Anita Huntink heeft de belangen van de wedstrijdcommissie afgelopen jaar 

prima behartigd. Anita bedankt hiervoor! Anita heeft nu aangegeven om voor-

zitter te willen worden. Dit wordt met algehele stemmen aangenomen. 

 

Aftredend en herkiesbaar: Onze voorzitter: Jack Spoorenberg. Jack wordt her-

kozen. 

 

Openstaande Vacature: Algemene zaken. 

 

14 Samenstelling commissies. 

 In de recreatieve commissie hebben geen mutaties plaats gevonden. 

 

De commissie bestaat uit de volgende personen.  

     Tineke Herps.(voorzitter) 

     Angeline Ekkels. 

     Diana Wijn. 

     Eric van Montfort 

     Tina Spoorenberg 

 

In de wedstrijdcommissie of beter gezegd de technische commissie bestaat uit 

de volgende personen: 

Anita Huntink (voorzitter) 

Jordi Putman  

Wim Smits  

Michelle Clement 

Chantal Hungens 

 

De Elementaire commissie bestaat uit de volgende personen: 

Tonny Teunissen (voorzitter) 

     Tilly van Loon 

     Thea Baijens 

     Maud van Asten 



Sopper mei 2019  Pagina 14 
 

  
vervolg ALV 

 

De activiteiten commissie bestaat momenteel uit de volgende leden.  

 

    Aranka Werson  secretaris 

     Remko de Keijzer   voorzitter 

     Roy v. Asten 

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.  
 

 Ingekomen stuk welke voorgelezen is door Jack. 

Vraag/opmerking van Jac Dielis: 

Het gaat hierbij om gegevens aangaande ons clubblad de Sopper. 

Graag wil ik meer informatie over diverse activiteiten binnen onze vereniging. 

  

Ik denk hierbij aan: 

-    Uitslagen van wedstrijden van onze wedstrijdploeg.  

     Vroeger kreeg ik die wel eens van Mark de Lau en Klaas Paulusse.  

     Sinds deze weg zijn is het stil. 

-    Verslagen of aankondigingen van diverse activiteiten binnen de vereniging. 

Ik denk hierbij aan St Nicolaas, Kampeerinstuif, Trainingskamp wedstrijd-

ploeg, Speedo Maastricht , diplomazwemmen , verenigingsagenda enz. 

Ook activiteiten binnen het trimzwemmen bijvoorbeeld het Masterzwemmen 

en zondagmiddag uurtjes behoren hierbij. 

Dit zijn allemaal ontbrekende gegevens die ik  iedere keer weer zelf uit moet 

zoeken. 

Bestuurs samenstelling want ook hier zijn mutaties die niet zijn gepubliceerd. 

Ook zou het leuk zijn om eens mededelingen te publiceren vanuit het bestuur. 

  

Het clubblad De Sopper moet  een verenigingsblad zijn waar alle informatie 

binnen de vereniging staat vermeld. 

Daarom is het clubblad eigenlijk en nauwgezet de hartslag van de vereniging.  

De inhoud van de Sopper moet antwoord geven op de  volgende vragen: wie, 

waar, wanneer, wat, waarom en hoe. Op zo’n  manier zijn wij dan ook goed 

bezig. 

 

In reactie hierop hebben alle commissies toegezegd om hier beter mee om te 

gaan, meer stukken aan te leveren. Eventueel op de nieuwe website digitaal 

uitbrengen en via facebook de link vermelden.  
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vervolg ALV 

 

 Bram van Kuijck: Hoe zit het met VOG? Hier gaan we binnenkort  mee verder 

om van iedereen een VOG verklaring te krijgen. 

 Tip verrijdbare bakken voor opslag materialen 

 Fietsenstalling zwembad is te ver weg, geen verlichting enz.  We hebben dit 

aangekaart bij de gemeente. 

 

 Sluiting 20.50 uur  
       

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

altijd voor onze vereniging klaar staan. Allemaal bedankt voor jullie inzet! 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junioren, Jeugd, Senioren Circuit. 

 
Oosterhout-  Op  17 maart jl. werd in Oosterhout het vierde deel van de Junioren 

Jeugd Senioren Circuit gehouden. Buiten Tempo om waren de deelnemende vere-

nigingen Hieronymus, Zeester Meerval,  Trb/Res,  De Warande,  BZV, VZ&PC 

Nautilus,  Dommelbaarzen,  V.Z.V. Njord,  Arethusa en ZPB H&L.  

 

In totaal dus 11 zwemverenigingen. Onze wedstrijdploeg nam deel met 18 zwemmers 

en zwemsters onder verdeeld in Junioren, jeugd en senioren. In  Totaal waren er 112 

persoonlijke uitslagen met een  gemiddelde prestatie van  99,8%. Gewezen op de ge-

middelde prestatie is er op deze middag enthousiast en fanatiek gezwommen door onze  

zwemmers. Er werden maar liefst 64 nieuw(e) persoonlijke record(s) gezwommen.  

In dit sterk bezet veld werd Luuk Smits eerste op de, 50m rugslag heren in een tijd van 

28.52. En hij zwom naar een tweede plaats op de 200m wisselslag heren in een tijd van 

2:16.48 en werd nog eenmaal tweede in de voorronde op de 400m wisselslag in een 

nieuw persoonlijk record van 4:56.26. Dit was een verbetering van maar liefst 111% 

met zijn vorige,  
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vervolg JJSC 

 

 

Er waren op deze middag nog meer tweede plaatsen voor onze wedstrijdploeg. Zo 

zwom Ilona van Kemenade in de finale naar een tweede plaats op de 100m schoolslag 

in ook een persoonlijk record dat maar liefst 100% onder haar oude record. zij klokte 

een tijd van 1:26.78.  

Ook een tweede plaats voor Sjors van Kruijsdijk op de 100m rugslag in een tijd die 

net boven zijn persoonlijk record lag 1:15.14. Tenslotte zwom ook Zenn Doreleijers 

naar een tweedeplaats in de voorronde en wel op de  200m vrijeslag in een tijd van 

2:13.96. Zijn tijd lag met 108% ver onder zijn oude record.  

Derde plaatsen waren er in de finale rondes voor Djep Doreleijers op de 100 vrije 

slag 3 1:01.50. Matis Begue zwom voor Tempo zijn eerste wedstrijd op de 50m rug-

slag in een tijd van 35.85 en werd hierbij derde. Yanna van der Heijden op de  100 

vrije slag naar een derde in ook een nieuwe PR. En Elke Tonneijk zwom naar een 

derde plaats op de 100m vrijeslag. Men moet nog opmerken dat er bij teveel deelna-

mes de wedstrijden werden ingedeeld in voorrondes en finales.  

Tenslotte kunnen we nog vermelden dat Daan Smits op de  200 vrije slag de grootste 

tijdsverbetering liet noteren. Hij zwom de 200m vrijeslag met een tijd van 2:29.21, 

135% onder zijn oude PR. Toppie. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Eindstand klasse  C  Nationale Zwemcompetitie 

C4-klasse 

Competitie: 
C4-klasse

 

Nr.  Club 

 
Ronde 1 Ronde 2  Ronde 3 Ronde 4 Totaal  

1 ZV 44  4528,35 4604,80 4978,48 4078,21 18189,84 

2 WZK Zwemmen  4844,65 4874,76 5243,98 4356,69 19320,08 

3 Tempo  4904,13 4896,70 5239,39 4375,04 19415,26 

4 ZVZ  4891,99 4917,05 5343,79 4372,47 19525,30 

5 Scheldestroom  4892,24 4949,93 5256,61 4451,07 19549,85 

6 De Bevelanders  4875,25 5041,78 5357,79 4370,93 19645,75 

7 ZVDO'74  5028,38 4924,44 5300,61 4455,73 19709,16 

8 DWT  4941,79 4953,09 5347,46 4520,68 19763,02 

9 Aquapoldro  5007,19 5129,70 5490,67 4617,04 20244,60 
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Tempo net niet gepromoveerd. 
 

Valkenswaard- Volgens de nieuwe 

KNZB regels met betrekking tot 

promotie en degradatie regeling in de 

Nationale zwemcompetitie gaan de 

nummers 1 en 2 uit elke afdeling 

promoveren naar een hogere klasse. 

Voor Tempo zou dat inhouden pro-

motie naar de Landelijke B klasse.  

 

In de laatste competitieronde welke op 

24 maart jl. in ons eigen zwembad De 

Wedert werd gehouden was deze pro-

motie bijna werkelijkheid geworden. 

De tegenstanders van onze wedstrijd-

ploeg waren op deze zondagmiddag  

ZV Hydra en Argo beide ook uitko-

mend in de Landelijke C klasse maar in 

andere poules. 43 programma onderde-

len moesten er gezwommen worden en 

men kan wel stellen dat zowel op alle 

onderdelen onze wedstrijdploeg de bo-

venliggende partij was. Zelfs onze mi-

noren 6 en later waar Tempo er maar zo 

weinig van heeft deelde mee in deze 

geweldige einduitslag. 

In programma 15. 100m vrije slag - He-

ren werd  Dylano Anadiotis eerste in 

een tijd van 01:25.06 en was er een 

tweede plaats voor Tom Verdonck die 

een tijd liet klokken van 01:26.26. Ook 

de derde plaats was voor een Tempo 

zwemmer met de naam Siem van der 

Borgh die hierbij het tempo succes 

completeerde. 

Om bij onze Tempojeugd te blijven 

waren in programma 36. op 50m 

vlinderslag - Heren 9 - 11 jaar (Mini-

oren 6 en later) de rollen omgekeerd. 

  Op dit onderdeel werd TomVerdonck       

eerste in een snelle  tijd van 00:45.54. 

Tweede werd hier Dylano Anadiotis 

zijn  tijd was 00:53.10. 

Zoals bekend bezit Tempo zowel bij 

de heren als bij de dames in de cate-

gorieën senioren en junioren jeugd 

sterke zwemmers en zwemsters. Het 

is zeker het vermelden en een com-

pliment waard dat Jordi in een zeer 

korte tijd erin is geslaagd om van de-

ze kleine groep minoren goede 

zwemmertjes te maken.  

In deze laatste wedstrijd zwom onze 

wedstrijdploeg een ongekend hoog 

puntentotaal van 4375.04 bij elkaar. 

Dit resulteerde een derde plaats in 

haar poule.  

Voor promotie kwam onze wed-

strijdploeg 95.18 punten tekort. Je 

kunt je afvragen of er misschien niet 

meer ingezeten zou hebben als men 

niet met vervangende tijden wordt 

geconfronteerd. Want in deze laatste 

wedstrijd werden er voor Tempo in 

programma 8 alsmede in programma 

30 wederom vervangende tijden toe-

gekend van resp. 2x 175 en 2x 99.5 

punt.  
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vervolg Nationale zwemcompetitie 

 

Dat Tempo op deze zondagmiddag goede resultaten heeft behaald is natuurlijk 

mede te danken aan de hele wedstrijdploeg.   

Eerste plaatsen waren er bij de Dames voor: Lieke Smits 2x, Elke Tonneijk 

1x, Nina Spit 2x. 

Tweede plaatsen voor: Lieke Smits 1x, Elke Tonneijk 2x, Yanna vd Heijden 2x. 

Derde plaatsen voor: Ilona v Kemenade 1x, Gaby v Boxtel  1x, Dana Goossens 

1x, Jill Gerritsen 2x,  

Eerste plaatsen bij de heren waren er voor: Luuk Smits 3x, Baan Smits 2x, 

Guy Hungens 2x, Lars v Grootel 1x. 

Tweede plaatsen voor: Cas Hungens 2x, Zen Doreleijers 1x, Lars v Grootel 1x. 

Derde plaatsen voor: Sjors v Kruijsdij1x, Matis Begue 2x, Raomi Schrijvers 1x. 

Daarnaast behaalde Tempo een eerste plaats in de categorie 8x50m vrijeslag da-

mes met de zwemsters Dylano Anadiotis, Guy Hungens, Jill Gerritsen, Nina Spit, 

Matis Begue, Luuk Smits, Yanna van der Heijden en Lieke Smits. Zij zwommen 

een tijd van 03:54.58. Op deze afstand en in de dezelfde categorie werd een twee-

de Tempo ploeg derde met de zwemsters Lars van Grootel,  Miya Begue, Sjors 

van  Kruijsdijk, Lieke van Damme, Cas  Hungens, Raoni Schrijvers, Gaby van 

Boxtel  en Elke Tonneijk zij zwommen een tijd van 04:04.14. 

Van de 159 persoonlijke uitslagen werd er een gemiddelde prestatie bereikt van 

94,4%. Er werden 42 nieuw(e) persoonlijke record(s) gezwommen.  

Grootste verbetering: Siem van der Borgh op de  100 vrije slag 1:52.15 
 

Zoals al eerder gepubliceerd gaan de nummers 1 en 2 uit elke afdeling promo-

veren naar de B-klasse. Per afdeling degradeert de laatste ploeg, aangevuld met 

over de 4 afdelingen gezien de ploeg met de daarop volgend laagste score, naar de 

Regio 1e klasse. Dit houd voor de C Klasse het volgende in. 

Promotie:  C1 De Ward en Buble 

  C2 PSV 2 en Mosa - Regio 

  C3 Zwemlust-den Hommel en Zoetermeer 

  C4 ZV44 en WZK Zwemmen. 

Degradatie: C1 Hydra en Swol 1894. 

  C2 Argo 

  C3 Kimbria 

  C4 Aquapoldro 

 

In de Landelijk totaal stand C klasse is Tempo van de 37 verenigingen als 11e 

geëindigd. Een mooie prestatie van onze wedstrijdploeg en jammer dat promotie 

er net niet inzat. Een mooie motivatie voor het volgend seizoen. 
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Vrijwilligers 

Zoals bij elke club of vereni-

ging is ook onze zwemclub 

afhankelijk van vrijwilligers. 

Niet alleen in en om de bad-

rand maar ook tijdens andere 

werkzaamheden. Dagelijks 

staan mensen voor u of voor 

uw kind klaar om u te hel-

pen: vanuit het badmees-

ter/juffrouw,bestuur, techni-

sche commissie, activiteiten-

commissie, ledenadministratie.  Ook bij een zwemwedstrijd is elke vereniging 

verplicht om regelmatig tijdwaarnemers en andere officials te leveren. Als de ver-

eniging niet voldoende officials kan leveren, dan kan dat inhouden dat er zwem-

mers worden geweigerd om deel te nemen aan een wedstrijd. Gelukkig is dit tot 

op heden nog niet gebeurd maar soms is het voor de coördinator een hele puzzel 

om alles geregeld te krijgen. 

 

Voor een wedstrijd in een 6 banen bad zoals bij ons zijn minimaal 18 officials 

nodig: 

12 tijdwaarnemers/ keerpuntcommissarissen 

1 starter 

2 jurysecretaris 

2 kamprechter 

1 scheidrechter 

 

Official zijn is eigenlijk erg leuk: 

- Je leert veel over de zwemtechnieken met name de start en keerfases ; 

- Je bent direct betrokken bij de wedstrijd en je staat er letterlijk met je neus         

bovenop 

- je hebt wat te doen, je beweegt wat, het is gezellig met andere officials en krijgt 

zelfs wat te drinken en vaak een versnapering; 

- En niet te vergeten je hebt een nauw contact met alle zwemmers wat veel vol-

doening geeft. 
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vervolg vrijwilligers 

 

We zijn dan ook blij dat half maart een nieuwe groep tijdwaarnemers en keer-

puntcommissarissen zijn begonnen aan een opleiding onder leiding van Patrick. 

De cursus wordt gehouden op 4 avonden van 2.5 uur. Daarnaast moeten de aspi-

rant klokkers 1x schaduw klokken tijdens een wedstrijd . Hierna krijg je een 

mondeling examen waarbij klok hanteren en spelregelkennis de belangrijkste on-

derdelen zijn. 

Als je slaagt voor dat examen moet je minimaal 3x per jaar tijd waarnemen. 

 

Helaas hebben we afscheid als vrijwilliger genomen van lizzy en arian die jaren-

lang voor ons als jury hebben fungeert tijdens onze zwemwedstrijden. Als jury 

verwerk je de uitslagen die scheidsrechter en kamprechters hebben goedgekeurd 

op basis van de tijden die de tijdwaarnemers hebben opgeschreven en bereken je 

evt de gemiddelde tijden. 

Vrijwilligers zijn dus erg belangrijk bin-

nen een organisatie. Zou je als vrijwilli-

ger bij een wedstrijd willen helpen als 

official geef dit dan even door aan chan-

tal of spreek iemand van de organisatie 

dat je dit wilt. 

 

Ook andere vrijwilligers zijn  nodig 

wanneer we een thuiswedstrijd organise-

ren (3-4 keer per seizoen) voor het op-

bouwen van het bad, speaker,  ehbo 

ers/arts, koffie/thee voor officials  opha-

len van briefjes , mensen die voorstart 

regelen, verwerken van de uitslag die de jury afgeeft etc. Mocht je hiervoor tijd 

hebben laat  dan anita je e-mailadres weten. Zij probeert vaak iedereen te berei-

ken via mail maar ook hier blijft het een puzzel.  

 

Het mooiste zou zijn wanneer iedereen zich in kan zetten zodat er wisseling is en 

het niet altijd op de schouders van dezelfde personen rust. 

Ik wil nogmaals benadrukken dat dit niet het meest tijdrovende werk is binnen 

een club maar wel het meest gewaardeerde. 
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Het Diploma Zwemmen 
 

 

Zondag 31 maart was het zover. Na een paar maanden flink geoefend te hebben 

voor het behalen van de verschillende zwemdiploma's werden er op deze zondag 

de zwemexamens afgelegd voor de 

verschillende disciplines. Spannend 

was het zeker voor zowel de kinderen 

alsmede  alle instructeurs. Maar ze 

konden het allemaal, want bij het proef 

zwemmen hadden alle kinderen ook 

laten zien dat ze de zwemtechniek 

goed beheerste.  

Voor het zwemdiploma A lieten 11 

kinderen zien dat ze net als bij de kin-

deren voor hun zwemdiploma B met 

een lange broek konden zwemmen. 

Alleen is voor hen de afstand nog net 

iets korter. Voor hun zwemdiploma B lieten 12 kinderen zien dat ze alweer een 

stukje verder waren met de borst- en rugcrawl dan de A zwemmertjes , maar ook 

met  het onder water zwemmen is dit het geval.  

Zes kinderen die voor hun zwemdiploma C op gingen, moesten  maar liefst 10 

banen achter elkaar zwemmen. Ook moesten ze laten ze zien dat ze al aardig met 

een bal overweg konden en  al zwemmend de bal een aantal keren over en weer 

moesten gooien.  

Dat alle kandidaten geslaagd waren was dan ook geen verrassing meer. 

 

Namens de examencommissie een dikke proficiat voor alle kinderen! 

En een grote dank voor alle vrijwilligers die week in, week uit voor hen klaar-

staan om zwemlessen aan de kinderen te geven. 
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Hallo, 

Hier wat nieuws vanuit het instructiebad, 

Nadat de meeste werkzaamheden aan de Wedert waren afgerond konden we ge-

lukkig weer terug naar ons eigen bad. Het zwemmen in de Tongelreep heeft goed 

gewerkt maar we zijn toch weer blij met onze eigen stek en onze eigen uren. Al-

hoewel het in het begin nog wel flink wennen was. Ook omdat er nog wat dingen 

niet helemaal klaar waren, zoals bijvoorbeeld de hoofdingang. 

 

Het grootste pluspunt is denk ik wel de temperatuur van het instructiebad, deze 

zal voortaan op 30 graden liggen dus dat betekend geen bibberende kinderen 

meer, de watertemperatuur is nu een stuk comfortabeler. Maar het was ook wel 

even wennen voor iedereen omdat je nu aan de andere kant binnen komt, het is 

slecht te zien wat de kinderen in het instructiebad doen enz, maar al bij al zijn we 

erop vooruit gegaan. En dat zal worden opgelost als de horecagelegenheid open 

gaat. 

Verder zijn we gestart met 

een nieuwe groep zwem-

mers op de maandag en 

vrijdagavond van 20.00 tot 

20.30 uur in het diepe deel 

van het instructiebad. Deze 

groep is bestemt voor de 

wat oudere kinderen die 

niet (goed) kunnen zwem-

men en het toch graag wil-

len leren. Nu zwemmen er 

3 kinderen en die gaan 

goed vooruit. Deze groep staat nog open voor uitbreiding.  

Het laatste diplomazwemmen op 30 maart, was een groot feest en de ballonnen 

gaven alles nog een feestelijker tintje, daar gaan we zeker mee door. Gelukkig 

waren alle kinderen geslaagd, dus ook van hier uit Gefeliciteerd.  

Het was erg gezellig in het zwembad en voor de kinderen is het altijd leuk als de 

familie en vrienden aanwezig zijn. 

Op het moment zijn we natuurlijk weer bezig met de kinderen die zijn over ge-

gaan naar een ander badje of de lange baan voor A B en C dat is in het begin na-

tuurlijk altijd wat spannend maar omdat we ook regelmatig met de kleintjes in het 

diepe springen wennen ze daar ook wat gemakkelijker aan. 

Dat was het voor deze keer, heeft u nog vragen kunt u altijd terecht bij mij of bij 

een van de overige lesgevers. 

 

Groetjes Tonny 
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Beste  lezers en lezeressen van de sopper, 

Ook dit jaar organiseren  de zwemverenigingen vz&pc Tempo en Hieronymus 

weer een zwemkamp. Dit wordt gehouden op 14 ,15 en 16 juni op slot Cranen-

donck te Soerendonk.  

Het thema voor dit jaar is Bonte kermis. Het weekend zit boordevol  met leuke 

spel activiteiten voor jong tot oud. Voor degene die nog nooit zijn mee geweest 

een korte omschrijving hoe wij te werk gaan . We zijn met een groep vrijwilligers 

bestaande uit een  kamp- en spelstaf die dit weekend organiseren. Op vrijdag 

avond om 18 uur worden de deelnemers verwacht op de camping en opgevangen 

door mensen van de spelstaf. Dan mag je,  je aanmelden bij de kampstaf en wor-

den de tenten opgebouwd. Om 20 uur wordt het kamp geopend met een welkomst 

woord en wordt de groepsindelingen bekend gemaakt. Iedere groep heeft zeker 1 

of 2 volwassen begeleiders. Verder volgt er een programma met gemengde leef-

tijds groepen en later in de avond worden deze  gesplitst naar midden jeugd en 

oudere jeugd en gaan de jongste kinderen op tijd naar bed. De oudere gaan door 

tot in de late uurtjes met bos spelen. (Alle spelen worden begeleid door spellei-

ders.)  Zo ook op zaterdag. Op zondagmorgen hebben we nog een spel program-

ma en in de middag is het een paar uurtjes zwemmen onder toezicht .  

 

In de nacht is een actieve nachtdienst aanwezig die alles in de gaten houden 

mocht er zich iets voordoen. Ook voor de inwendige mens wordt er  het hele 

weekend gezorgd door een keuken staf.  Op zaterdag een gezamenlijk  ontbijt , 

lunch en een traditionele bbq.  Zondag ochtend ontbijt en heerlijke frietjes met 

wat lekkers. Het avond eten op zondag  doe je weer thuis, mits je niet te moe 

bent. Tussen door wordt er ook gezorgd voor voldoende drinken en versnaperin-

gen. We sluiten  zondag middag rond 16 uur het kamp weer af met de prijsuitrei-

king en een dank woord.  

Hopelijk spreekt dit stuk je aan en geef je,  je alsnog op voor een gezellig week-

endje uit !  

Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van Tempo en ook andere familie 

leden, vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes enz. zijn van harte welkom. Om de 

kosten laag te houden draaien we op vrijwilligers. Extra handen zijn er altijd te 

kort. Dus papa's, mama's  en andere geïnteresseerde die van gezelligheid en actie 

houden meld je aan.  

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen in 

de spelstaf , keuken staf of als begeleiders tijdens ons kamp. Voor info  en aan-

melden kun je terecht  bij Diana Wijn  06-41566346 of via mail :diana.wijn@ tel-

fort.nl 

Namens de organisatie zwemkamp 2019 
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       Even uw aandacht !!! 
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Activiteiten mei  2019 
Datum Activiteit Wie Waar 

Wo 1 Mei  vakantie   

Do 2 Mei  vakantie   

Vr 3 Mei  vakantie   

Za 4 Mei  vakantie   

 Zo 5 Mei  vakantie   

Ma 6    

Di 7    

Wo 8    

Do 9    

Vr 10    

Za 11    

Zo 12 3e swimkick/minoren Wedstrijd Den Eckerman Veldh. 

Ma 13 Mee zwem avond voor de ouders Elementair Kinderen Badje1 

Di 14 Mee zwem avond voor de ouders Elementair Kinderen Badje 1 

Wo 15 Mee zwem avond voor de ouders Elementair Kinderen Badje 3 

Do 16    

Vr 17 Mee zwem avond voor de ouders Elementair Kinderen Badje 3 

Za 18 Regiokampioenschappen Wedstrijd Eindhoven 

Zo 19 Regiokampioenschappen Wedstrijd Eindhoven 

Ma 20    

Di 21    

Wo 22    

 Do 23    

Vr 24    

Za 25 Regiokampioenschappen Wedstrijd Eindhoven 

 Zo 26 Regiokampioenschappen Wedstrijd Eindhoven 

Ma 27    

Di 28    

Wo 29 Zwemvierdaagse Geen zwemmen Wedert 

 Do 30 Zwemvierdaagse Geen zwemmen Wedert 

Vr  31 Zwemvierdaagse  Geen zwemmen Wedert 

 
meezwemavond voor de ouders van de kinderen in badje 1 maandag 13 en dinsdag 14 mei. 
meezwemavond voor de ouders van de kinderen in badje 3 woensdag 15 en vrijdag 17 mei. 
kijkles in badje 1, 2 en 3 op maandag 10 en dinsdag 11 juni. 
zwemmen met kleding voor diploma A, B en C (alleen in het diepe vanaf maandag 10 juni. 
zondag 30 juni 2019 diplomazwemmen. 
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Activiteiten juni 2019 
Datum Activiteit Wie Waar 

Za 1 
Minoren finale    
Zwemvierdaagse 

Wedstrijd 
Geen zwemmen 

 
Wedert 

Zo 2 
Minoren finale 
Zwemvierdaagse 

Wedstrijd 
Geen zwemmen 

 
Wedert 

Ma 3    

Di 4    

Wo 5    

Do 6    

Vr 7    

Za 8    

Zo 9 1e Pinksterdag   

Ma 10 2e Pinksterdag            Kijkles Elementair Badje 1,2,3 

Di 11 Kijkles Elementair Badje 1,2,3 

Wo 12    

Do 13 NJJK  Zomer  Wedstrijd Eindhoven 

Vr 14 
NJJK  Zomer 
Zomerkamp 

Wedstrijd 
Allen 

Eindhoven 
Soerendonk 

Za 15 
NJJK  Zomer/ Regio B Kampioenschappen 
Zomerkamp 

Wedstrijd 
Allen 

Eindhoven 
Soerendonk 

Zo 16 
NJJK  Zomer/ Regio B Kampioenschappen 
Zomerkamp 

Wedstrijd 
Allen 

Eindhoven 
Soerendonk 

Ma 17    

Di 18    

Wo 19    

Do 20    

Vr 21    

Za 22    

Zo 23    

Ma 24    

Di 25    

Wo 26    

Do 27    

Vr 28    

Za 29    

Zo 30 Diploma zwemmen A, B en C Elementair Diepe bad 

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 

  

   Tala Al Haj   Kassem 

   Ayanda   Alo 

   Angelina    Bergerie 

   Maud    Foederer 

   Gerrit    Gielen 

   Annabelle    Goussanthier 

   Milan    Keeman 

   Bram    Metten 

   Jantje    Pruymboom 

   Nova    Schreurs 

   Amina   Socdal 

   Tijn    Stoffels 

   Rick     Thissen 

   Jens    Timmermans 

   Guus    van der Looij 

   Joanna    van Doorn 

  

  

         Recreatief  

   

   Jasper    Beck 

   Lynn    Verhoeven 

  

   

   Nieuwe leden trimzwemmers/masters  

 

   Ashley   Vos 

  

  

 

 

  Wij wensen al onze nieuwe leden veel zwemplezier 
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1 Jan Brouwers 3 Jaydee Schonhoff

2 Fayen Scholten 3 Saskia Grosfeld

4 Stijn Niekel 7 Wendy van Montfort

5 Nicol van Tongeren 8 Sepp Baudoin

6 Ingrid Smits 8 Jantje Pruymboom

6 Wim Smits 9 Elke Tonneijk

8 Arian Compen 10 Marie-Louise Snel

8 Gaby van Boxtel 11 Dana Braken

8 Jack Spoorenberg 11 Anneke van Gastel

8 Mees van Helden 11 Mohamed Noor

9 Lilly-Anne Duijsters 11 Kaithlyn Roesman

12 Erik van Montfort 11 Mascha Verdonk-vd Bosch

12 Fiona Ponnuthurai 12 Riku Luijbregts

13 Meijs Toonders 13 Jordi Putman

14 William van der Pas 14 Ashley Vos

15 Jelte van den Boogaard 16 Vick Sanders

17 Israa Sameh 19 Ludwig Sprengers

18 Jens Thissen 20 Tala Al Haj Kassem

19 Jasper Beck 21 Joris van Houts

20 Nina van Montfort 21 Bram van Kuyck

21 Sophia Pruymboom 21 Zoë van Overveld

21 Guus Slegers 22 Kyle Wilbers

21 Tonny Teunissen 25 Jiahaoran Zheng

22 Bram Wienholts 26 Amir Alasaad

23 Tess de Vocht 26 Joey van den Borne

25 Marion Gerritsen 28 Nina Spit

28 Ad  Aarts

28 Tijn Stoffels

30 Demi van Montfort

JuniMei
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Eerste hulp 
 

De herhalingen EHBO zijn gedaan. Drie instructeurs hebben helemaal alles vanaf 

het begin zelf moeten doen. Zij hebben eerst de online voorbereidingen inclusief 

tien toetsen zelfstandig afgerond. Daarna hebben zij samen met de "herhalers" 

meegedaan tijdens een dagje EHBO. Van verbandjes leggen, de verschijnselen van 

shock en de kinder EHBO, zijn zij weer helemaal up to date. Aansluitend  ook een 

heel stukje praktijk over verstikking bij kinderen en de reanimatie gevolgd. Ze 

kunnen er weer een jaartje tegenaan, volgend jaar de volgende herhaling. 

 

Behalve EHBO stond er ook een examen of een licentieverlenging voor het 

zwemmend redden op het programma. Na een aantal keren geoefend te hebben  

aan de badrand werd het uurtje examen afgelegd. Sommige exameneisen waren 

gewijzigd, waardoor er een nieuw boek verstrekt moest worden wat ondertussen 

aan iedereen is uitgereikt. In beide dagen heeft iedereen tijdens het examen laten 

zien wat ze geleerd hebben.  Het was dan ook geen verrassing om te horen dat 

iedereen geslaagd was.  Proficiat! 

 

In de maand maart hebben alle instructeurs zichzelf weer wat bijgeschoold. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tina Spoorenberg 

t.spoorenberg@live.nl 

telefoonnummer 06-53591502 
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       Kruiswoordraadsel 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontaal: 

1 vertrek - 6 toejuiching - 

11 persoonlijk vnw. - 14 foltertuig - 

15 welpenleidster - 16 Griekse godin - 

17 aanpassen - 19 vadsig - 20 lichte mi-

trailleur (uitvinders Brown en Enfield) - 

21 middeleeuwse vakvereniging - 

23 bezorgen - 27 aap met een lange 

staart - 29 zonder gezelschap - 

30 sporenplant - 31 gespitste mond - 

32 keurbende - 37 stekelhuidig dier - 

38 vreemde munt - 39 schoorsteenzwart 

40 grote brandnetel - 44 wandpilaster - 

45 kleur - 46 identiek - 48 ontvangdraad 

51 wildwestverhaal - 52 kunstwerk - 

53 kleinste vinger - 54 wees gegroet - 

55 hevigheid - 62 klein vertrek - 

63 vreemde taal - 64 bisschopsmuts - 

65 zangstem - 66 goedheid - 

67 Afrikaans dier .  

Verticaal: 

1 graafwerktuig - 2 stapel - 3 indien - 

4 rondedans - 5 klankkleur - 6 er meer 

dan genoeg van hebben - 7 gewichten 

en maten keuren en merken - 

8 afgelegen - 9 Engels bier - 10 gans 

(Bargoens) - 11 uitroep - 12 muzikaal 

oefenstuk - 13 rentmeester - 18 godin 

van de vrede - 22 onwetend(e) - 23 niet 

doen - 24 lofrede - 25 haringnet - 

26 deel van het bestek - 27 draagbalk - 

28 vlaktemaat - 30 ziekteverwekker - 

33 vogelnaam - 34 wielerwedstrijd - 

35 doopgetuige - 36 zeezwaluw - 41 het 

neerkomen v.e. vliegtuig - 42 vaatwerk 

voor vloeistoffen - 43 vreemde taal - 

47 Groenlander - 48 touwvezel - 

49 mist - 50 verbouw - 51 voordeel - 

53 Aziaat - 56 thans - 57 duizend kilo - 

58 bedovertrek - 59 Griekse letter - 

60 loofboom - 61 vlekkenwater .  
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Een krantenartikel over het schoolzwemmen uit het jaar 2008. 

Op 27 april werd in de Wedert het tweede  Brabantsschool zwemkampioenschap 

gehouden. Deze kampioenschappen werden georganiseerd door Tempo en de 

Watervrienden in samenwerking met de Gemeente Valkenswaard en de KNZB. 

De grootte kar trekker hierin was Hans Baijens.  

De winnaar was destijds basisschool de Smelen met als tweede de Zonnewijzer. 

Deze twee scholen mochten meedoen aan de Provinciale Schoolzwemkampioen-

schappen welke in Boxtel werden gehouden. 
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