
Nieuwsbrief Instroom 
ZV De Ham ZC 

 
 

Trainingstijden:  
Instroom zwemmen: dinsdag en vrijdag 18.00 – 18.45 
Instroom polo zondag 08.50 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

Ik ben Raoul Lieverst, 20 jaar, en 

ben vanaf dit seizoen de instroom 

coördinator bij de vereniging. Ik 

zwem zelf al vanaf mijn 5de.  

Afgelopen seizoen heb ik mijn 

trainer2 diploma behaald voor het 

wedstrijdzwemmen.  

Nu ga ik dus beginnen als 

coördinator bij de instroom. 

Daar zal ik mij vooral bezig houden 

met taken achter de schermen en 

het begeleiden van de trainers. 

Voor het administratieve gedeelte  

word ik bijgestaan door Vanessa 

Roet. 

Ik heb er super  

veel zin in.  

Voor vragen  

kan je altijd 

bij mij terecht. 

 

Groetjes Raoul 

  

Pietentraining. 

Vrijdag 29 november is er een speciale pietentraining.  

We hebben uw hulp nodig. Wilt u pannenkoeken bakken. Geef u dan op 

via de mail: vanessaroet@hotmail.com  

 

Gedragsregels 

Het bestuur van De Ham 

heeft in samenwerking met 

het zwembad De 

Crommenije afspraken 

gemaakt over de 

belangrijkste gedragsregels.  

Eén van de regels is dat we 

al onze spullen in een tas 

stoppen en zet deze op een 

bank in de zwemzaal. 

Lees de gedragsregels goed 

door en en bespreek deze 

met uw kind. 

Trainen in de kerstvakantie 

20 december: vrij zwemmen  
22 december: instroom polo 
27 december: instroom zwemmen 
29 december: instroom polo 
3 januari: instroom zwemmen 
5 januari: instroom polo 

Trihamlon 

Is uw kind net gestart bij de 

Ham of is uw kind van 2011 

of later. Dan kan hij/zij 

meedoen met de 

TRIHAMLON 

Geef je op via 

swimstar@zvdeham.nl 

Zwemvliezen 

Zwemt uw kind in baan 3, 

4, 5 of 6? Dan gaan we in 

het nieuwe jaar ook trainen 

met korte zwemvliezen, 

Zoomers. De zoomers 

zullen niet iedere training 

gebruikt worden, maar wel 

regelmatig. Het is dan fijn 

als uw kind zijn/haar eiegn 

paar mee heeft. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.decathlon.nl/p/korte-

zwemvliezen-voor-zwemsport-silifins-
500/_/R-p-
122646?mc=8392325&c=ZWART 

mailto:vanessaroet@hotmail.com
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