
 

 
 

 

 
 
 

Het gaat weer beginnen… seizoen 2014/2015 komt eraan. 
 
 
Wij (de zwemcommissie en de trainers) hebben er allemaal weer heel veel zin in, we hopen jullie (de zwemmers) 
ook! 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief die vooral een paar belangrijke mededelingen bevat. 
 
 
 

OVER DE TRAININGEN 
 

De eerste trainingsdag zal zijn: maandag-(middag) 1 september. 
 
Let op: de eerste ochtendtraining in Krommerijn (KR) zal pas zijn op donderdag 4 september! 
De eerste 3 dagen van september is KR gesloten omdat dan het dak erop gaat!! 
 
Belangrijk verzoek van de trainers!!! 
Namens de trainers verzoek ik hierbij iedere zwemmer om bij aanvang van de trainingen ook echt klaar te zijn om 
te starten, dus badmuts en brilletje al op. Zo kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare 
trainingstijden! Stel de trainers niet teleur en geef vooral gehoor aan de vraag! 
 
 

DE TRAININGSTIJDEN 
In Krommerijn: 
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 05.30 tot 07.00 uur 
trainers die aanwezig zijn: Herman (ma, di, wo en do) en Emmy (di, wo en do) 
zondagochtend van 07.30 uur tot 09.00 uur 
trainers die aanwezig zijn: Chantal en Herman 
 
in Merwestein 
maandagmiddag van 17.30 tot 19.00 uur 
trainers die aanwezig zijn: Herman, Els en Babs (instroom) Arend en Rob als backup 
dinsdag- en donderdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur 
trainers die aanwezig zijn op dinsdag: Herman en ovb Shannon 
op donderdag: Herman en Gerrit (de Vroome van Opleidingen) 
vrijdagmiddag van 16.30 tot 18.00 uur 
trainers die aanwezig zijn: Woeni (instroom), Herman, Els (start later) 



 

 
 

 
nieuwe trainer 

Jullie lezen in vorenstaande vast een nieuwe naam onder de trainers! Dat klopt! 
Wij zijn dan ook heel blij te kunnen melden dat wij in het nieuwe seizoen over de kwaliteiten van Herman v/d Berg 
kunnen gaan beschikken. Herman was hiervoor actief als trainer bij zwemlust Den Hommel. 
 

Herman, welkom bij Aquarijn! 
 
 
 

Cursus tijdwaarnemer 
Ergens in oktober zal weer een cursus tijdwaarnemer (de officiële term is: tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris) 
starten. Ik wil hierbij dan ook een dringend beroep doen op ouders om deze cursus te gaan volgen. De cursus 
omvat 4 avonden cursus op locatie en 1 examenochtend. 
Bij iedere wedstrijd dient Aquarijn 1 of 2 tijdwaarnemers op te geven, vooral bij de Minioren is versterking nodig. 
Het niet kunnen opgeven van tijdwaarnemers, gewoonweg omdat die er niet zijn, zou er toe kunnen leiden dat de 
zwemmers niet mogen starten. Dit zou natuurlijk, vooral voor de zwemmers zelf,heel jammer zijn; daarnaast is het 
ontzettend leuk om aan de badrand te staan, en ik kan dit zeggen want ik heb de cursus ook gevolgd! 


