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HZA, DAT IS SPORT VOOR JONG
EN OUD.
Lestraining
Zwemmers tot 12 jaar kunnen terecht in de lestraining. Ben je een echte waterrat en kan je reeds 25m zwemmen, dan kan je terecht
in de lestraining basis om alle zwemstijlen onder de knie te krijgen.
In de lestraining gevorderd leer je jouw zwemslagen en uithoudingsvermogen verbeteren. Naast de gekende slagen, wordt ook hier
al ingezet op vlinderslag, startduik en het nemen van keerpunten.

Sportzwemmen
Ben je tussen 12 en 18 jaar, wil je blijven zwemmen maar heb je geen zin in het competitiezwemmen, dan kan jij jouw technieken blijven
verbeteren bij de sportzwemmers. Een toffe groep jongeren die samen genieten van hun favoriete sport.

Competitiezwemmen
Is jouw kind minimaal 8 jaar en voldoet hij of zij aan de opgelegde selectiecriteria, dan kan je doorzwemmen naar de competitiegroepen.
4 verschillende groepen verdeeld over de verschillende leeftijden, verbeteren hun technieken en uithoudingsvermogen en trainen intensief
voor vergunningswedstrijden. Je traint minimaal 2 x per week, neemt regelmatig deel aan wedstrijden en je hebt bovenal een positieve
winnersmentaliteit.

G-zwemmen
Ook voor onze G-sporters staat HZA, samen met Parantee vzw, klaar. Dankzij deze gezonde sport genieten zij van de vele fysieke voordelen
die het met zich meebrengt. We staan elke zaterdag klaar voor jong en oud om hen een aangename zwemervaring te bezorgen.

Masters
Ben jij 18 jaar of ouder en wil je in een toffe groep blijven zwemmen? Dan ben je altijd welkom bij onze masters. Ook zij geven al eens het
beste van zichzelf op verschillende wedstrijden.

Volwassenen
Beheers je de nodige zwemtechnieken niet of onvoldoende en wil je toch genieten van de therapeutische en fysische voordelen van het
zwemmen? Dan kan je terecht bij de lessen voor volwassenen om jouw zwemtechnieken te leren beheersen.

Het volledige HZA trainersteam staat altijd klaar voor
kwalitatieve en aangename zwemlessen en -trainingen voor
ieder lid.
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HZA
Alternatief in coronatijden : Digicup 2021

Clubkampioenschap
Jaarlijks organiseren wij eind september ons clubkampioenschap. In de voormiddag geven wij
al onze zwemmers, jong en oud, zwemlessen en competitiezwemmers, masters en G-sporters,
de kans om hun beste prestatie neer te zetten. Er worden wedstrijden gezwommen in de
verschillende disciplines en geven zo ook zwemmers en supporters de kans om kennis te
maken met de andere leden van onze club. Alle zwemmers krijgen op het einde van deze
wedstrijd een aandenken aan hun prestatie mee naar huis.

Tijdens het clubkampioenschap komen heel wat familie en vrienden van onze zwemmers
afgezakt naar het zwembad. Een wedstrijd vlakbij huis wil immers niemand missen.
‘s Avonds nodigen wij alle zwemmers en hun ouders uit tijdens ons clubbal. Gezellig samen
tafelen en een huldiging van onze competitiezwemmers staan hier steevast op het programma.
Alle prachtige prestaties van het voorgaande zwemseizoen worden op het podium vernoemd
en alle zwemmers ontvangen ook hier nog een leuke attentie als blijk van dank voor hun inzet,
iedere training en wedstrijd opnieuw.
.

HZA
Nieuwjaarswedstrijd

Naar

jaarlijkse

gewoonte

wordt

de Nieuwjaarswedstrijd bij de
competitiezwemmers door HZA
georganiseerd.
Tijdens deze wedstrijd treden niet
alleen onze eigen competitiezwemmers
uit alle groepen aan, ook zwemmers van
heel wat andere clubs zijn hier telkens
weer aanwezig. Clubs uit Herentals,
Turnhout, Mol, Willebroek, Antwerpen en
andere omliggende steden en gemeenten
sturen hun zwemmers naar ons Heistse
water om het tegen mekaar op te nemen.
Wij hebben ook de intentie om terug
een wedstrijd in te richten zoals dit
vroeger ook reeds het geval was.
Wanneer/hoe deze in de kalender zal
ingepland worden, is nog niet bepaald.

HZA
PACO-wedstrijd

Niet alleen onze competitiezwemmers
krijgen een wedstrijd in eigen bad. Ook
voor de zwemmers uit onze lestraining
organiseren wij als club jaarlijks een PACO
wedstrijd. En ook op deze wedstrijd sturen
heel wat clubs uit de wijde omgeving hun
zwemmers naar Heist-op-den-Berg om
leuke prestaties neer te zetten.

Jaarlijkse
activiteiten

Naast al die sportieve trainingen en prestaties is HZA doorheen het jaar ook zichtbaar op heel
wat andere manieren. We willen zo als club zichtbaar zijn in het straatbeeld en in het ruime
sportaanbod in Heist-op-den-Berg en omgeving.
Ieder jaar vind je zo een toffe stand terug van onze club tijdens de braderij in de Bergstraat
einde juni en tijdens de kerstmarkt van Heist-op-den-Berg. Tijdens deze gelegenheid kan je
bij ons terecht voor de allerlekkerste poffertjes en versgebakken wafels.
In het voorjaar bieden wij onze leden en hun families en vrienden de mogelijkheid aan om
een gezond groente- en fruitpakket aan te kopen, of een assortiment wafels. Vanaf 2021 wordt
bij de verkoop van de groentepakketten een mooi receptenboekje aangeboden met lekkere
recepten die men kan bereiden met de groenten uit het pakket.
In 2019 richtten wij onze allereerste carwash in, de ideale gelegenheid om jouw auto die
welverdiende poetsbeurt te laten geven door onze zwemmers en hun trainers. Nooit eerder
waren die auto’s zo netjes gepoetst en opgeblonken. En ook onze jaarlijkse Swimmathon
blijven we organiseren. Een kans om zoveel mogelijk kilometers bijeen te zwemmen, waar
iedere zwemmer zich persoonlijk laat sponsoren per gezwommen baantje.

Website
Net als iedere andere hedendaagse sportclub heeft ook HZA een eigen
website waarop alle praktische informatie terug te vinden is, aangevuld met
interessant clubnieuws.

Facebook - Instagram
Facebook

en

Instagram

zijn

niet

meer

weg

te

denken,

wil je als club of onderneming in contact komen met je leden, volgers of
geïnteresseerden. Facebook wordt door HZA al langer gebruikt om prestaties
en leuke clubnieuwtjes te delen, alsook toffe foto’s van stages en activiteiten.
Vanaf 2021 zal Facebook nog intensiever ingezet worden en komt Instagram
mee in beeld om ons jongere publiek meer en beter te bereiken.
Onze Facebook pagina heeft momenteel maar liefst 444 volgers.

Reclame - Communicatie

Onze HZA t-shirts bieden
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Sympathisant
Vermelding website naam +
link naar eigen site
Vermelding website logo + link
naar eigen site
Logo in programmaboekjes
Logo op voorblad
programmaboekje
Banner tijdens wedstrijd aan
zwembad
Banner / beachvlag tijdens
wedstrijd aan inkom
Vermelding op Facebook pagina
Facebook post met link naar
pagina of website
Logo op t-shirt achteraan
(1 van de 4 plaatsen *)
Logo op t-shirt vooraan
(1 plaats *)
Logo op hoodie achteraan
(1 van de 4 plaatsen *)
Logo op hoodie vooraan
(1 plaats *)
Logo op training badmuts
(1 plaats *)
Logo op wedstrijd badmuts
(1 plaats *)
Logo op zwemzak
(1 plaats *)
Logo op placemats tijdens
clubbal
Logo in handtekening mails
Logo projector
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€ 500

€ 2000

Banner / beachvlag tijdens
braderij
Banner / beachvlag tijdens
carwash
vrije bijdrage

€ 100

€ 250

* als sponsor krijg je de keuze op welke textiel je logo komt. Je kan kiezen ofwel op de t-shirt, de hoodie, de badmuts of zwemzak.
Per sponsor worden de afspraken in een contract gegoten van 2 jaren.

Onze sponsor pakketten

SPONSOR JIJ OOK?

2220 Heist op den Berg

