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Wie?

 Zwemmers tot 14 jaar

 Zwemmers die graag zwemmen

 Zwemmers die graag willen bijleren



Wanneer?

Maandag

•19u30-20u30

Woensdag

•13u00-14u00

Zaterdag

•09u00-10u00

 Zwemmers hebben de mogelijkheid om 3x te komen zwemmen.



Groepsverdeling

Groep 1

Groep 2

Recrea
Pre-

competitie

 Elke 10 weken worden 

de groepen geëvalueerd

 Instapmomenten voor 

zwemmers buiten de club 

vinden plaats in 

september en februari
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Trainers

Maandag

•Groep 1: 
Jens

•Groep 2: 
Ann

• Recrea: 
Jens

• Pre-competitie: 
Jonathan

Woensdag

•Groep 1:
Nina

•Groep 2: 
Ann

• Recrea: 
Tibo

• Pre-competitie: 
Jonathan

Zaterdag

•Groep 1: 
Lene

•Groep 2: 
Ann

• Recrea:
Ellen

• Pre-competitie:
Jonathan



Pre-competitie

 Voorbereiding op competitie

 Zwemmers van 10 jaar of jonger

 Minstens twee keer per week komen trainen

 Waarom?

 Om de overgang naar competitie te vergemakkelijken

 Competitiezwemmers trainen: 

 Minstens 2 x 2u in het zwembad 

 Minstens 1u op het droge 



Wedstrijden

 Paco-zwemfeesten:

 Introductie tot wedstrijden

 Deelnemen is belangrijker dan winnen

 Iedereen krijgt een medaille

 Elke zwemmer wordt uitgenodigd

via mail en 

via een formulier op training

 Kalender vindt u hier

http://www.hzarduas.be/wedstrijden-lestraining/


Kostprijs?

 Tweedelig systeem

 Lidgeld

 65 euro per kalenderjaar

 Verzekering + bijdrage VZF

 Trainingsgeld

 18 beurten kaart van 30 euro (1,67euro per les)

 Kaarten zijn beschikbaar bij de verantwoordelijke

 Bij elke aanwezigheid wordt de kaart geknipt



Afspraken

 Trainingen

 Iedere zwemmer heeft een persoonlijke kaart

 Iedereen is op tijd aanwezig

 Meer dan 5 minuten te laat = 10x pompen

 Wedstrijden

 Afstanden worden besproken met de trainer

 Iedereen is op tijd aanwezig



Inschrijven?

 Omwille van het hoge aantal inschrijvingen voor de lestraining zijn 

we genoodzaakt om te werken met een wachtlijst

 U kan uw kind hier op de wachtlijst zetten

 De instapmomenten vinden plaats in september en februari

 Zwemmers die op de wachtlijst staan, zullen hiervoor 

gecontacteerd worden

https://www.assistonline.eu/publiek/#/app/wachtlijst/9a6b232e-d666-40ab-8212-bce8f7a0991c


Sportief verantwoordelijke

 Jonathan Moeyersons

 lestraining@hzarduas.be

mailto:lestraining@hzarduas.be


Administratief verantwoordelijke

 Cindy De Keuster

 lestraining@hzarduas.be / sportsecretaris_nietverg@hzarduas.be
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