
 

NIEUWSBRIEF ZOETERWOUDE ZWEMT! – FEBRUARI 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders,  

Tussen alle Valentijnspost door, hier weer de maandelijkse 
nieuwsbrief van de zwemscholen Zoeterwoude Zwemt! en Leiden 
Zwemt!  

Phoe wat een maand,  de veranderingen van onze backoffice 
systemen gingen niet zonder slag of stoot. Maar volgens Bob 
Dylan  is er “niets zo stabiel als veranderingen”. Het is nu nog 
even een paar weken wennen en doorzetten, dan weten we niet 
meer beter. De meest gestelde vragen, plaatsen wij 
tegenwoordig op de website.  Kijk daar eerst om direct 
antwoorden te krijgen. 

Laten we snel  verder gaan met  onze favoriete verandering, 
namelijk kinderen die veranderen van niet water-veilig naar 
kinderen met een A, B of C diploma op zak. 

Warme groet, 

Team Zoeterwoude Zwemt! 

 

Belangrijke data 

15/03 Diploma 
zwemmen/afscheid 
Myrthe 
 
11-12/04 Pasen, geen les 
 
26/04 Extra diploma 
zwemmen 
 
28/06 Diploma 
zwemmen, begin 

vakantie 

Coach van de maand 

Naam: Gijs 

Leeftijd: 21 jaar 

Woonplaats: Leiden 
Lievelingsdier: Leeuw 

 
Meester Gijs heeft twee jaar geleden Zeeland achter zich 
gelaten, om in Leiden Bestuurskunde te gaan studeren. Thuis 
in Zeeland werkte Gijs ook al in het zwembad als 
toezichthouder en assistent bij de zwemlessen. Maar als je 
Gijs vraagt waar hij het allerliefste gaat zwemmen, begint 
hij over de Zeeuwse kust en de zee.  Juist daardoor weet hij 
als geen ander hoe belangrijk het is om goed te kunnen 
zwemmen voordat je de zee in duikt. De huidige C groep 
wordt op dit moment dan klaar gestoomd voor de 
aankomende zomer.  
Heel soms moeten wij Gijs missen; dan is het samen met zijn 
band aan het optreden. Wie weet wil meester Gijs ook een 
stukje spelen bij de diploma-uitreiking op 15 maart?  
 
Meester Gijs geeft zwemles op zondag in Voorschoten en in 
Leiden 
 

Tip!  

Geen inhaalsaldo genoeg om extra te zwemmen? Via onze webkassa koop je tegenwoordig extra 
inhaallessen maar ook tickets voor het spierballen zwemmen. 

 

about:blank
about:blank
https://www.zoeterwoudezwemt.nl/faqs/
https://personalswimcoach.zwemscore.nl/webkassa/
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Badje 3 B of L 

 

Sinds deze maand is de werkwijze voor Badje 3 
kinderen aangepast, dit lijkt nu al goed te werken. 
Kinderen die net uit badje 2 komen, beginnen in Badje 
3 B. Dat betekent door gaan met zwemslagen leren en 
zwemmen in de breedte.  Wanneer de slagen er goed 
uit beginnen te zien, gaan we aan de slag met 
uithoudingsvermogen opbouwen. Dat is dan Badje 3 L ; 
zwemmen in de lengte. Deze laatste werkwijze is de 
ideale voorbereiding voor het diploma zwemmen. Met 
goede techniek en uithoudingsvermogen kan het 
zwemkind al dichter op de diploma datum naar het ‘t 
Wedde. Zodoende kunnen families langer in 
Swetterhage blijven, als dat beter uitkomt.   

Na de overgang dient ieder kind minimaal 4 zwemlessen 
volledig in Het Wedde te hebben volbracht, inclusief 
het zwemmen met de juiste kleding aan, om klaar te 
zijn voor het diplomazwemmen. 

 
 

 

 

Zwemmer van de maand 

Naam: Sam Planken 

Leeftijd: 7 jaar 

Woonplaats: Voorschoten 

Lievelingsdier: Dolfijn 
Sam  zwemt iedere week in de B groep in t 
Wedde. Dat is voor haar niet zo ver weg want ze 
woont in Voorschoten.  Haar lievelingsdier is de 
dolfijn. Ze heeft namelijk wel eens een echte 
dolfijn gezien en vond het prachtig om naar te 
kijken. Ook kan ze nog goed herinneren wat voor 
geluidjes de dolfijn maakt. Zelf zwemt ze het 
liefst met kikkervoeten. Zonder pauze kan ze zo 4 
banen in het grote zwembad op en heer. Dat is 
100 meter bij elkaar. Dat klinkt  dus best wel 
indrukwekkend, vindt Sam. 

 

www.zoeterwoudezwemt.nl – info@zoeterwoudezwemt.nl 

English speaking only? Email us for assistance 

Rooster zwemlessen 

https://www.facebook.com/ZoeterwoudeZwemt/
https://www.instagram.com/zoeterwoude_zwemt/
http://www.zoeterwoudezwemt.nl/
mailto:info@zoeterwoudezwemt.nl
https://www.zoeterwoudezwemt.nl/rooster/

