Nieuwe seizoen, 2017-2018
Beste zwemmers en ouders van zwemmers,
Terwijl vrijwel iedereen nog lekker aan het genieten is van de zomervakantie zijn we met de zwemcommissie en
trainers al weer druk bezig met de voorbereidingen van het komende seizoen. Via dit berichtje willen we jullie
informeren over het komende zwemseizoen.
Ook dit jaar zijn er een aantal wijzingen. Dit komt met name door de drastische wijzingen van de
wedstrijdkalender die door de KNZB wordt opgesteld en waar we ons aan moeten houden.
Bijzonderheden wedstrijd kalender
De finale wedstrijden zijn verplaatst:





Regionale winterkampioenschappen zijn in november (was in januari) 2 weekenden van 2 dagen.
De Nederlandse Junioren/Jeugd kampioenschappen zijn op 14 t/m 17 december. Deze waren eind
januari. Nu nog meer 3,5 dag, dat waren 4 dagen.
De Nederlandse Senioren NK zijn op 20 t/m 23 december. Deze waren in begin november.
De Nederlandse Senioren NK zijn op 21 t/m 23 juni. Deze waren altijd in april.

De andere wedstrijden:


JJS wedstrijd (4 maal)
De JJS wedstrijden blijven bestaan, alleen worden het geen wedstrijden meer waar finales worden
gezwommen. Plus er is geen 400 m regel meer. Dus een gewone limiet wedstrijd waar geen
startgelden voor betaald hoeven te worden. Wedstrijden vanaf de junioren leeftijd.



Competitie wedstrijd (5 maal)
Gezien we afgelopen seizoen zijn gedegradeerd in de competitie, betekent dat we niet meer op de
landelijke C mee zwemmen, maar op regionaal niveau. Dat betekent dus nu 1 wedstrijddag meer. Dus
5 wedstrijden.



Minioren/Swimkick wedstrijden (3 maal + 1 teamwedstrijd)
Dit seizoen zullen er 3 minioren en Swimkick wedstrijden zijn + 1 maal de teamwedstrijd, de Minioren
Club meet.



MMM Merlet Multi Meet (2 dagen)
Deze wordt dit seizoen gehouden in het begin van het seizoen, 23 en 24 september. Aan dit leuke
eigen meerdaagse toernooi mag iedereen meedoen. Er is een avond programma en mogelijkheid voor
overnachten. Mocht je nog niet hebben aangemeld doe dat dan snel via inschrijvingen@zwkmerlet.nl.
Het programma komt op de site te staan. De minioren worden door Kim ingedeeld. Als je niet wil
starten, meld het dan even als de startlijsten bekend zijn.



Overige wedstrijden

Overige wedstrijden als bijvoorbeeld een Swimmeet (Maastricht) en Grand Prix van Seraing (België) zijn op dit
moment nog niet helder i.v.m. de organisaties van deze verenigingen.
Op de website onder wedstrijdzwemmen staat de wedstrijdkalender voor het seizoen 2017/2018.
Zet de datums alvast in je agenda.

De trainingen
Ook bij de trainingen zit er een wijziging in het programma
-

Op de vrijdag avond vervalt de training van de selectie zwemmers.

De groepen worden door de trainers bij de start van het seizoen geïnformeerd over overige
bijzonderheden die per groep gelden.

Start van de trainingen
De selectie zwemmers zijn intussen al weer gestart met de opbouw van de trainingen. Voor de rest start
het seizoen op maandag 28 augustus met de trainingen.

Nieuwe clubkleding
Onze huidige clubkleding is niet meer in de huidige stijl te verkrijgen. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe
leverancier. Deze hebben we gevonden. De nieuwe kleding is goedkoper. Exacte prijzen worden binnenkort op
site vermeld samen met voorbeelden. We willen alle leden verzoeken om binnen een half jaar na start van het
nieuwe seizoen te zorgen dat ze deze nieuwe kleding dragen tijdens de wedstrijden. Tijdens de Merlet Multi
Meet wedstrijd op 23 en 24 september is de mogelijkheid tot passen en bestellen bij de kledingstand die
aanwezig is.
We willen dat iedereen minimaal een shirt en korte broek samen met de Merlet badmuts draagt tijdens de
wedstrijden. Hiermee hebben we dan een mooie uniforme uitstraling. Als je wilt mag je ook een trainingspak
er bij bestellen. Dat is niet verplicht. De oude kleding en badmuts mag alleen nog maar gedragen worden
tijdens bijvoorbeeld een (land)training, niet meer tijdens de wedstrijden.

Geen Informatie avond, maar iets anders
Dit seizoen is er geen informatie avond, zoals de afgelopen 4 jaar is geweest. Dit komt doordat de eerste
weken van het seizoen al weer vol zitten met minikamp en de MMM wedstrijd. Daarnaast hebben we ook
gemerkt dat de opkomst steeds een beetje tegenvalt. Daarom zullen we het dit jaar anders doen. Buiten deze
info brief, zullen de trainers (Desiree, Kim en Silvester) van de verschillende groepen de zwemmers en ouders
zelf uitnodigen en bijpraten wat vooral voor hun van toepassing is. Probeer hierbij aanwezig te zijn zodat je op
de hoogte bent van de activiteiten.
De infomomenten zullen zijn op:




Groep minioren (Kim): datum volgt nog
Groep junioren/Jeugd/Senioren (Desiree): woensdag 6 september 19:15 uur in Cuijk zwembad
Groep selectie (Silvester): zaterdag 26 augustus 10:00 uur in Cuijk zwembad

Nieuwe vrijwilligers
Na 3 jaar lid te zijn van de zwemcommissie heeft Martine Bosmans te kennen te geven om hier mee te
stoppen. Uiteraard jammer en vervelend. Gelukkig hebben we ook weer twee nieuwe vrijwilligers kunnen
vinden. Desiree Selten en Astrid Poel. De taakverdeling zullen we de eerste zwemcommissie vergadering gaan
indelen. Deze info wordt op de site vermeld. Daarmee is de zwemcommissie weer op volle sterkte en kunnen
de hoeveelheid werkzaamheden beter verdeeld worden.
Officials
Maar we hebben een nieuwe uitdaging. Afgelopen seizoen zijn er weer officials gestopt. Daarmee komt het
official corps nu erg onder druk te staan. We moeten echt nieuwe officials hebben anders zal dit het laatste
seizoen zijn geweest waar onze zwemmers wedstrijden kunnen zwemmen. Dus bij deze het dringende verzoek
om je aan te melden als official. Vraag de trainers en zwemcommissieleden wat het betekent en wat jij voor de
vereniging kan betekenen.

Vragen
Mochten er nog vragen zijn dan kan je deze opsparen tot de start van het seizoen en deze vragen aan de
zwemcommissieleden of aan de trainers. Als het niet kan wachten en je toch een dringende vraag hebt dan
kan je deze bij Silvester kwijt. (silvpom@hetnet.nl)
Vergeet je niet op de te geven voor de MMM. De inschrijvingen mogen binnen komen. We hopen dat iedereen
er bij is.
Tot ziens bij de start van het seizoen en nog een fijne laatste week van de vakantie.
Namens de trainers en zwemcommissie leden
Silvester van Pommeren

