Nieuwsbrief zwem- en waterpolovereniging Workum
Dit is de nieuwsbrief van juli. We kijken terug naar de oude Rolpeal en blikken vooruit op de nieuwe
Rolpeal. Daarnaast kijken we naar de trainingstijden en trainers en worden een paar belangrijke data
genoemd.

Afsluiting seizoen ‘18-‘19, start ‘19-‘20
De gezellige schilderijen aan de wand, de mooie startblokken, het grote aantal douches en kleedruimtes,
de knusse 4 banen….. Het pierenbadje met de glijbaan voor de jeugd (en volwassenen in hun tweede
jeugd) de ondiepe kant waar we staan om de toestand in Workum en de wereld te bespreken. De oude
Rolpeal is nu echt gesloten…
Al onze spullen zijn verhuisd naar het nieuwe bad en ook de enorme prijzenkast is leeggehaald (en de
inhoud moet worden afgestoft….) Uiteindelijk leek ook onze Speedo-klok er mee opgehouden, maar die
kunnen we vast weer tot leven wekken.
Het is toch een beetje triest om afscheid te nemen van ons gezellige bad in de oude Rolpeal. Daarvoor
krijgen we een modern bad, geen chloorlucht meer, energiezuinig, beter geventileerd, 6 banen in een
ontzettend mooi gebouw.
Er zijn enkele leden die vanaf de opening van de Rolpeal in het zwembad gezwommen hebben en alles
hebben meegemaakt. De club in hoogtijdagen met vele waterpoloteams en regionale wedstrijden.
Tribunes vol.
Ook in de nieuwe Rolpeal gaan we een mooie toekomst voor de zwemvereniging krijgen! Bij de opening
op zaterdag 31 augustus doen we met zwemclinics voor jeugd en volwassenen mee en hopen we oudWorkumers met een waterpolo verleden te verleiden een wedstrijd te spelen. We zijn dus actief op
zoek naar die oud-poloërs die nog wel eens een balletje willen gooien en herinneringen willen
ophalen. ‘s Avonds is er een BBQ om er ook nog een biertje bij te drinken.
Hierbij een oproep om je te melden of om ons te attenderen op mensen die we kunnen benaderen:
bestuur@zwemverenigingworkum.nl

Het nieuwe trainingsschema
Zoals het er nu uitziet houden we vrijwel dezelfde trainingstijden als nu. Het enige dat zal schuiven is de
waterpolotraining: die gaat naar de dinsdag waarop we anderhalf uur het hele bad hebben. De
maandag, woensdag en vrijdag hebben we beschikking over 3 of 4 banen, maar dat is gezien de
bezetting genoeg. Het seizoen ‘19-‘20 start op maandag 26 augustus.
In de nieuwsbrief voor de aanvang van het nieuwe seizoen staan de definitieve tijden; natuurlijk staan
die dan ook op de website.

Nieuwe en oude trainers
Dit jaar hebben Johan Dijkstra en Wilmiene van Veen afscheid genomen als trainer van onze
wedstrijdzwemmers en is Akkelies Blok een tijdje uitgeschakeld geweest. Er leek bijna een noodsituatie
te ontstaan door gebrek aan trainers. Maar gelukkig hebben we uiteindelijk 8 mensen gevonden die
komend jaar bij het CIOS in Heerenveen de cursus wedstrijdzwemtrainer gaan volgen!
Alie Twellaar en Ton Mouthaan zullen met Josine de Haan de maandaggroepen trainen, Afke
Hooghiemstra en Evelien Galema samen met Clementina de woensdaggroep, en Akkelies Blok, Irene de
Jong samen met Silke en Ryanne de vrijdaggroepen.
Robbert Boele blijft de waterpoloërs doen en Paul Wronsky en Femmie Abma blijven de master/
trimzwemmers trainen en Gerrit Kreuze blijft de masters en triatleten doen.
We zijn heel blij met deze vrijwilligers!

31 augustus barbecue en Algemene ledenvergadering
Zet maar vast in de agenda; we starten het nieuwe seizoen met een BBQ en ledenvergadering op de dag
van de opening van het nieuwe zwembad, na alle activiteiten in het nieuwe bad. De BBQ zal in de tuin
zijn bij Petra Dijkstra. Op de korte ledenvergadering zal het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd (hopen
we!), de contributie worden vastgesteld en kunnen alle leden vragen stellen en adviezen aan het nieuwe
bestuur meegeven.
Zowel Arjen als Sander Bokma treden af als bestuurslid en we willen Robbert Boele en Iza van Veen
voordragen als nieuwe bestuursleden….

Dus.. voor in de agenda:
-

maandag 26 augustus 2019
o start van de lessen voor zwemseizoen 2019-2020
zaterdag 31 augustus 2019
o middags 13.30 uur: opening Rolpeal met zwemclinics
o 16.00 uur – 16.30 uur: (hopelijk) waterpolo wedstrijd
o aansluitend: barbecue en ledenvergadering bij Petra Dijkstra

We wensen iedereen een hele fijne zomer
en zien jullie graag eind augustus bij de
opening van het nieuwe, prachtige bad!

