
 

 
 

Nieuwsbrief zwem- en waterpolovereniging Workum 
 
Dit is de nieuwsbrief van augustus met info over de opening van de Rolpeal en de trainingstijden. 
 
 

Het nieuwe trainingsschema 
 

Het seizoen 2019-2020 start op maandag 26 augustus. 
 
In de nieuwe Rolpeal kunnen we het bad per baan huren. Dat scheelt enorm in kosten en we hebben 
geprobeerd het aantal banen goed af te stemmen op de drukte die we op onze trainingen normaal 
hebben. Dit betekent ook dat er in de niet-gehuurde banen andere activiteiten kunnen zijn. We hebben 
afgesproken dat we goed de vinger aan de pols houden, zodat de gebruikers elkaar niet storen. 
De trainingstijden zijn nagenoeg hetzelfde gebleven, alleen het waterpolo en borstcrawlzwemmen gaat 
naar de dinsdag en de maandagavond mastertraining begint een half uur eerder. 
 

maandag 17:30-
18:15 

3 banen Wedstrijdzwemmers: 
minioren 

Alie Twellaar 
Ton Mouthaan 

 18:15-
19:00 

3 banen Wedstrijdzwemmers: 
junioren / jeugd 

 

 20:30-
21:30 

4 banen Masters/trimmers Femmie Abma 

dinsdag 17:30-
18:15 

2 banen 
(van 6) 

Aquastars Femmie Abma 
Alie van der Bij 

 17:30-
18:15 

4 banen 
(van 6) 

Borstcrawl training Gerrit Kreuze 

 18:00-
19:00 

4/6 
banen  

Waterpolo Robbert Boele 

woensdag 18:00-
19:00 

3 banen Junioren/jeugd 
wedstrijdzwemmers 

Afke Hooghiemstra 
Evelien Galema 
Clementina Visser 

 20:30-
21:15 

4 banen Masters/trimmers Paul Wronsky 

donderdag 06:30-
07:30 

3 banen Masters/trimmers Gerrit Kreuze 

vrijdag 17:30-
18:15 

3 banen Wedstrijdzwemmers: 
swimkick / minioren 

Akkelies Blok 
Irene de Jong 
Josine de Haan 

 18:15-
19:00 

3 banen Wedstrijdzwemmers: 
junioren / jeugd 

Silke van Veen 
Ryanne Feenstra 

zaterdag 09:00-
10:00 

3 banen Masters/trimmers Gerrit Kreuze 
Akkelies Blok 

 
 
 



 

 
 

Opmerkingen: 
- De scheidingswand is omhoog op maandag, woensdag en vrijdag; dan zijn de gescheiden banen 

verwarmd tot 30 graden.  
- Bij alle trainingen zijn trainers aanwezig. 
- Je mag aan zoveel trainingen van jouw groep meedoen als je wilt. 
- Op woensdagmiddag wordt het bad gedeeld met de Stichting Onbeperkt. Dan zwemt er een 

groep lichamelijk gehandicapten met intensieve begeleiding in de verwarmde banen en 1 van de 
koudere banen. Het is mooi dat we zo gezamenlijk het bad gebruiken. 

 
 

Zaterdag 31 augustus opening Rolpeal met ‘s middags clinics en waterpolo 
 
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 organiseren we 
waterpolowedstrijden met oud-Workumers met een waterpolo verleden.  
 
Er hebben zich al zo’n 25 oud-poloërs opgegeven 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. 

 
Het kan zijn dat we oud-poloërs niet hebben kunnen bereiken: hierbij een oproep om je te melden of 
om ons te attenderen op mensen die we kunnen benaderen: bestuur@zwemverenigingworkum.nl 
 

31 augustus barbecue en Algemene ledenvergadering 
 

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 (na 17:00). 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 zet deze datum in de agenda! Ook alle oud-poloërs zijn 
uitgenodigd. 

 
De BBQ kost 10 Euro p.p. en het is nodig dat iedereen zich opgeeft! (meerdere mensen hebben dat al 
gedaan en een mail naar bestuur@zwemverenigingworkum voldoet). 

 
Dus.. voor in de agenda: 

 
- maandag 26 augustus 2019 

o start van de lessen voor zwemseizoen 2019-2020 
- zaterdag 31 augustus 2019 

o middags vanaf 13.30 uur: opening Rolpeal met zwemclinics 
o 16.00 uur – 16.30 uur: waterpolo wedstrijd 
o aansluitend: barbecue en ledenvergadering bij Petra Dijkstra 

mailto:bestuur@zwemverenigingworkum.nl

