
  

 

Beste leden en ouders, 

  

Middels de korte nieuwsflitsen willen wij als bestuur en EK jullie regelmatig op 

de hoogte brengen van wat er speelt in onze vereniging. Belangrijke en soms 

ook minder belangrijke, maar wel leuke zaken, komen hierin aan de orde. 

  

Wat komt er aan de orde in deze nieuwsflits: 

-         diverse stukjes; 

-    50-jarig bestaan zv Zeelandia in 2019; 

-         wordt trainer; 

-    open water wedstrijden; 

-         mededelingen EK. 

 Diverse stukjes 

Beeindigen startgemeenschap 

Eind dit seizoen beëindigen we de startgemeenschap ZOC. Vanaf september 

zullen wij weer deelnemen aan wedstrijden onder de naam Zeelandia. 

Mochten er wedstrijdzwemmers zijn van Onderdak dit toch willen blijven 

wedstrijdzwemmen, zijn ze natuurlijk van harte welkom. 

Zwembad Kapelle 

• Het personeel van het zwembad in Kapelle heeft ons verzocht jullie 

mee te delen dat ze het niet fijn vinden wanneer we bij binnenkomst op 

de balie bij de kassa zitten of hangen. We verzoeken jullie vriendelijk 

om hier rekening mee te houden! 

 

• Tevens zal er een nieuw zwembad komen in Kapelle. Een eerste 

gebruikersinformatieavond heeft plaats gevonden. Vanuit het bestuur 



zijn enkele leden hiernaar toe geweest. Wanneer er meer bekend is, 

zullen wij jullie verder op de hoogte stellen. 

 

 

• De gemeente Kapelle meldt dat op de parkeerplaats bij het zwembad 

Kapelle regelmatig de volgende overtredingen geconstateerd worden: 

• Doen/laten stilstaan of het rijden in of door de groenstrook; 

• Dubbel parkeren, dan wel het hinderlijk doen/laten staan van een 

voertuig; 

• Negeren van de geslotenverklaring. 

Mocht het parkeerterrein vol staan dan vragen zij om de auto ergens anders 

te parkeren. Dit zou de parkeeroverlast moeten verminderen en de veiligheid 

verbeteren. 

 

50-jarig bestaan Zv Zeelandia 

Zaterdag 24 augustus vieren wij het 50-jarig bestaan van onze vereniging. 

Inmiddels hebben we een feestcommissie hiervoor die de voorbereidingen 

voor haar rekening neemt. Deze commissie zoekt voor deze dag oude foto’s. 

Ben je in het bezit van foto’s en wil je deze delen met ons, mail ze dan door 

naar secretaris@zvzeelandia.nl of geef ze een keer af. Wanneer je je naam 

op de achterzijde vermeldt, kunnen we ze hierna weer aan je teruggeven. 

 

Wedstrijden 

Het zwemseizoen is weer op zijn eind. We zijn blij jullie te kunnen melden 

dat: 

Promotie Landelijke Competitie 2018-2019. 

Zondag 14 april is de laatste wedstrijd in onze afdeling gezwommen. 

Dit was een inhaal wedstrijd (van ronde 3). Die wedstrijd was afgelast omdat 

de water temperatuur veel te hoog was. Daardoor was er lange tijd geen 

volledige stand. 

Dit jaar promoveren de eerste 4. Volgend seizoen zwemmen we dus in de 2e 

klasse! 

Praktisch zal er volgend seizoen weinig veranderen omdat we waarschijnlijk 

weer gaan zwemmen tegen de zelfde teams als vorig seizoen: De Ganze, De 

Wildert, ZDF en De Zilvermeeuw. 

 

Dit is de eindstand in de 3e klasse Regio Zuid:
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Nr. Club Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Totaal 

1 Hellas-Glana 2 1512,94 1740,15 1770,56 1330,94 6354,59 

2 Thalassa 1602,95 1898,03 1932,94 1464,84 6898,76 

3 De Wildert 1732,51 1973,76 1938,55 1482,46 7127,28 

4 ZOC (SG) 1696,94 2019,07 1998,49 1628,98 7343,48 

5 Becha 1762,63 2095,83 2015,92 1559,51 7433,89 

6 Aegir 1738,56 2111,96 2028,19 1681,17 7559,88 

7 Zwemsport Parkstad (SG) 2 1720,07 2143,41 2117,05 1644,64 7625,17 

8 De Dokkelaers 1833,98 2105,10 2196,33 1713,46 7848,87 

9 ZDF 1817,72 2124,73 2260,42 1708,48 7911,35 

10 De Bruinvis 1862,66 2141,40 2219,02 1708,64 7931,72 

11 De Zilvermeeuw 1888,68 2295,71 2267,56 1698,63 8150,58 

12 Vaals'75 1874,38 2245,38 2362,37 1809,39 8291,52 

 

Geen zwemmen 

Maandag 2e Pinksteren is het geen zwemtraining. 

 

Grijp je kans! 

Gezocht trainers 

Tijdens de verenigingsondersteuning van de Rabobank avonden komt 

ook de training ter sprake. Op dit moment heeft Zeelandia onvoldoende 

(gecertificeerde) trainers. Wij zijn blij te kunnen melden dat Nico zich 

inmiddels heeft aangemeld om ook training te gaan geven. 

Lijkt het je leuk om ook training te geven en ben je bereid om hiervoor 

een opleiding te volgen. Informeer eens bij het bestuur naar de 

mogelijkheden!!!! 

Open water zwemmen 

Het open water seizoen breekt weer aan. Diverse leden hebben zich 

aangemeld voor de trainingen. Zodra het warm genoeg is om naar 

buiten te gaan, zullen we jullie de trainingsdata doorgeven. 

Hieronder vind je het open water wedstrijdschema: 

- Zaterdag 22 juni Bodegraven,  

http://bzpc-bodegraven.nl/openwater/ 

- Zondag 23 juni Leiden, 

http://bzpc-bodegraven.nl/openwater/


https://www.swiminleiden.nl/ 

- Zaterdag 29 juni Hoek (Zeeland Beker),  

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/web

kalender/wedstrijd/18822/ 

- Zondag 30 juni Sluis (Zeeland Beker), 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/web

kalender/wedstrijd/18823/ 

- Zaterdag 6 juli Anna Paulowna, 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/web

kalender/wedstrijd/18809/ 

- Zondag 7 juli Gaasperplas Amsterdam, 

http://www.het-y.nl/oww-programma/ 

- Zaterdag 13 juli Vianen, 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/web

kalender/wedstrijd/18836/ 

- Zondag 14 juli Lektocht, Culemborg, 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/web

kalender/wedstrijd/18813/ 

- Zaterdag 20 juli Binnenmaas, 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/web

kalender/wedstrijd/18461/ 

- Zondag 21 juli Medemblik, 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/web

kalender/wedstrijd/18567/ 

- Zondag 28 juli Hoorn, 

http://terredevanhoorn.nl/wp-content/uploads/2019/05/advertentie-

programma.pdf 

- Zaterdag 3 augustus Breskens (Zeeland beker), 

- Zaterdag 10 en zondag 11 augustus ONK Heerjansdam, 

https://heerjansdamchallenge.nl/open-water-wedstrijd/informatie/ 

- Zondag 18 augustus De Bosbaan Amsterdam 

http://oeza.nl/bosbaan/ 

- Zondag 18 augustus Damme-Brugge, Belgie 

- Zaterdag 24 augustus Oirschot 

- Zaterdag 24 augustus Havenwedstrijd Zierikzee  

https://www.zvonderdak.nl/inschrijfformulier-zwemprestatietocht-

2019/ 

- Zondag 25 augustus Oosterhout 

- Zaterdag 31 augustus Osse Maasrace 

http://ossemaasrace.nl/golfbad-osse-maasrace-2019/ 
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- Zondag 1 september De IJzeren Man Vught 

- Zaterdag 7 en zondag 8 september Wilhelminadorp Vlissingen 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/web

kalender/wedstrijd/18848/ 

- Zaterdag 14 september Sleeuwijk 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/web

kalender/wedstrijd/18805/ 

- Zondag 15 september Het Grintgat Maastricht 

https://grindgat.nl/ 

 

Wanneer je interesse hebt om mee te doen, meld je dan aan via 

inschrijvingen@zvzeelandia.nl. 

 

Mededelingen EK                         

In het vaderdagweekend, vrijdag 14 t/m 16 juni aanstaande vindt het 

jaarlijkse kamp plaats. Vele hebben zich inmiddels aangemeld. De 

bijdrage van € 37,50 kun je overmaken op rekeningnummer 

NL51RABO0334005833 tnv Zeelandia. De voorbereidingen vinden volop 

plaats en we hebben er allen veel zin in. 

 

De jaarlijkse rommelmarkt vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 september. 

We hebben weer alle hulp nodig en vele handen maken licht werk. 

De dinsdag en woensdagavond (3 en 4 september) voorafgaand halen 

we weer de spullen op hiervoor in Kruiningen. 

Graag ontvangen we van jullie wanneer je aanwezig kunnen zijn. 

Aanmelden kan via jorndeklerk@hotmail.com 

 

   

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen, dan 

vernemen wij deze graag van u. Dit kan via de mail 

secretaris@zvzeelandia.nl.  

  

  

Bestuur en EK ZV Zeelandia 
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