
 
 

Nieuwsbrief  
zwem- en waterpolovereniging Workum 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief. Op deze manier hopen we 
informatie omtrent het zwemmen in Workum nog 
duidelijker naar je te communiceren. 
 
Nieuwsbrieven worden op de website geplaatst, zo zijn ook 
op een later tijdstip vindbaar en na te lezen. 
Iedere keer wanneer er een nieuwe nieuwsbrief op de 
website geplaatst is, krijg je in je e-mail daar een bericht 
van. 
 

Duikcursus 
 
Duikvereniging MobyDick uit Sneek komt komende zondag 27 januari naar ons zwembad voor 
een cursus duiken. In samenwerking met Gerrit Kreuze zal deze duikschool een 
introductiecursus organiseren voor volwassenen met als doel een kennismaking met de 
duiksport en een eventuele vervolgcursus in Sneek om je duikbrevet te halen. De cursus zit 
reeds vol dus opgave is niet meer mogelijk. 
 
Onder jongeren tussen 12 t/m 16 jaar is ook interesse getoond in deze cursus. We willen 
proberen ook voor deze leeftijdsgroep een duikcursus in ons zwembad te organiseren. We 
hebben nu 5 belangstellenden en willen een groep van 10. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via bestuur@zwemverenigingworkum.nl 
 
 
Donderdagochtend training 
 
Wat een leuk initiatief: een groep enthousiastelingen heeft aangegeven graag op een ochtend 
te willen zwemmen. Begin januari is de ochtendtraining op de donderdag van 6.30 - 7.30 uur 
gestart. Er waren bijna 20 vroege vogels op de training. Er kan getraind worden met een 
schema, maar dit is niet verplicht. Dit trainingsuur is toegevoegd op het rooster onder 
masterzwemmen. 



 
 
 
Poiesz Jeugd Sponsor Actie 
 
Wij zijn blij te kunnen melden dat onze vereniging is geselecteerd 
voor de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz supermarkten. De actie 
loopt van maandag 11 februari tot zondag 7 april. Bij iedere €10,- aan 
boodschappen en bij diverse actieproducten krijgen klanten 
jeugdsponsormunten. Klanten kunnen vervolgens kiezen waar ze de 
munt aan doneren. Wij hopen als vereniging zo veel mogelijk munten 
bij elkaar te verzamelen, want iedere munt is geld waard! Het 
sponsorbedrag wat wij binnenhalen willen wij bijvoorbeeld uitgeven 
aan nieuwe doeltjes voor waterpolo. 
 
Wedstrijdnieuws  
 
Afgelopen zaterdag 19 januari was de junioren/jeugdwedstrijd in Sneek. Afke van Zijverden 
haalde daar 3x brons op de 50 meter vlinderslag en 100 en 200 meter vrije slag. Robin de Jong 
werd eerste op de 50 meter schoolslag en 100 meter wisselslag en tweede op de 100 meter 
vrije slag. Gefeliciteerd! 
 
De komende weken staan weer een paar wedstrijden op het programma. 

- Morgen, zaterdag 26 januari is de swimkick/minioren wedstrijd in Harlingen.  
- Op 2 februari organiseren wij zelf de Fryselcup in Workum. Dit is de derde wedstrijd van 

in totaal 4 waarover een eindklassement wordt gemaakt. 
- De zwemmers vanaf ong. 12 jaar zwemmen 9 februari de competitiewedstrijd in 

Bolsward. 
 
Voor de Fryselcup van 2 februari hebben zich veel ouders opgegeven om te komen helpen 
(sjouwen, programma’s verkopen, opruimen etc). Heel hartelijk dank daarvoor.  
We zijn als vereniging momenteel op zoek naar vrijwilligers: voor op het wedstrijdsecretariaat, in 
het bestuur of als trainer bijvoorbeeld. Interesse? Geef het aan. 
 
Uitslagen worden in de week na de gezwommen wedstrijd niet meer als pdf gemaild. Uitslagen 
vind je op de webkalender van www.knzb.nl. De link: 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/webkalender/  
 
In de week van de voorjaarsvakantie is er geen training voor de wedstrijdzwemmers. 
 
Agenda 
 
Het duurt nog even, maar om alvast in de agenda te zetten: op zaterdag 29 juni is de 
seizoensafsluiting met een barbeque. Ook zal er voor de kinderen weer een leuke afsluiting 
komen op deze dag. 

http://www.knzb.nl/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/webkalender/

