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Agenda
19 juni
Proefzwemmen alle diploma's - GEEN ZWEMLESSEN
3 juli
Diplomazwemmen alle diploma's - GEEN ZWEMLESSEN
10 juli
Onderlinge Wedstrijden - GEEN ZWEMLESSEN *nieuw*
17 juli t/m 29 aug. - Zomervakantie - geen zwemlessen
31 aug. Start zwemlessen na de zomervakantie

Corona update - juni 2021
Sinds 25 mei jl. zijn bijna alle wedstrijdzwemmers, Zwemvaardigheidzwemmers, snorkelaars
en volwassenen weer aan het zwemmen. Eindelijk!
Vanaf 5 juni zijn er verdere versoepelingen maar helaas mogen ouders nog steeds niet naar
binnen om de zwemlessen van hun kinderen te bekijken. Om de route zo eenvoudig en
duidelijk mogelijk te houden (kinderen) en om voldoende afstand te kunnen houden
(volwassenen) hebben wij besloten om vooralsnog NIET te laten douchen. We hopen dat u
hier begrip voor heeft.
Het bestuur

Gezocht: iemand met juridische kennis
Is er misschien een ouder met enige juridische kennis?
We moeten nl. de statuten van de PWV aanpassen i.v.m. de Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). U zou ons heel erg helpen als wij u
om raad mogen vragen. Mail a.u.b. naar pwv.secretariaat@gmail.com

Website ge-update
Sinds 2 weken ziet onze website er anders
uit. Het is een nieuw design in een
technisch geupdate versie. De inhoud is
ongewijzigd.
Eigenlijk zijn we wel benieuwd wat u van
onze site vindt. Waarom bezoekt u onze
site? Kunt u vinden wat u zoekt? Mist u nog
zaken? Wat kan beter? Geef gerust uw
mening via: pwv.nieuwsbrief@gmail.com

Zwemmen is ook een sport!
Sommige kinderen (en ouders!) kunnen niet wachten om van zwemmen af te gaan. "Eerst je
diploma en dan mag je op ..... "
Maar juist ná je C-diploma wordt zwemmen pas echt leuk! Bij de Pijnackerse Watervrienden
kun je de volgende watersporten beoefenen:
Wedstrijdzwemmen: je verbetert techniek, conditie en snelheid van de vier wedstrijdslagen
vlinderslag, rugcrawl, schoolslag en borstcrawl. Je kunt kiezen hoe vaak en op welke dag je
traint. Onze trainingstijden zijn:
Zondagmorgen:
09.00 - 09.45 uur
Dinsdagavond:
18.15 - 19.00 uur
Dinsdagavond:
19.00 - 19.45 uur
Vrijdagmorgen:
06.00 - 06.45 uur
Zaterdagmiddag:
17.00 - 18.00 uur
Je kunt bij de wedstrijdploeg 3x gratis meetrainen en daarna bepalen of je door wil blijven
gaan. Aarzel dus niet om een keer mee te doen. Interesse? mail
naar: pwv.wedstrijdploeg@gmail.com
Zwemvaardigheid I, II en III. Deze lessen (op zaterdag om 16.00 uur) laten zwemmers
snuffelen aan de verschillende disciplines namelijk wedstrijd zwemmen, snorkelen,
balvaardigheid (waterpolo) en synchroon zwemmen en figuurdrijven. Er is nog plek!
Daarnaast organiseren we ook specifieke zwemvaardigheidsdiploma’s, nl.
Balvaardigheid/Waterpolo en Survival. (zaterdag om 15.00 uur). Wist u dat u ook als ouder
deel kunt nemen voor deze specifieke zwemvaardigheidsdiploma? Een een fantastische
ouder-kind sportactiviteit! Interesse? mail naar pwv.leden.adm@gmail.com

Van de Wedstrijdcommissie
Wedstrijdtrainingen begonnen
Sinds twee weken mogen we weer trainen en blijkbaar willen we dat
allemaal! Wat een animo en wat fijn om zoveel vrolijke gezichten te
zien. Na zo lang niet te hebben gezwommen kost het natuurlijk
moeite om weer net zo soepel te zwemmen als voorheen, maar de
vooruitgang is na een aantal trainingen al goed te zien. Afgelopen
dinsdag hebben we tijden opgenomen, om te zien waar iedereen een
beetje staat. En die tijden vielen gelukkig niet tegen.
We willen snel weer wedstrijden zwemmen!
Onderlinge wedstrijden 10 juli 2021
Als alles door mag gaan, hopen wij op zaterdagmiddag 10 juli a.s. onderlinge wedstrijden
organiseren. De starttijd zal waarschijnlijk rond 14.30 uur zijn. Aan alle zwemmers en officials
het verzoek om deze middag te reserveren.
World Sport Games 2021
Als onze zwemmers goed presteren in wedstrijden kunnen zij geselecteerd worden voor de
World Sport Games 2021.
Er zijn 3 masterzwemmers en 3 jeugdzwemmers opgeroepen voor de centrale training voor
de Bondsploeg, waarin wordt bepaald of zij mee mogen doen. De World Sport Games zijn in
2020 geannuleerd, voor 2021 stond de 1e week van juni gepland, maar dat ging ook niet
door. Nu is er alsnog een datum gepland voor de World Sport Games in oktober. Indien er
voldoende landen en teams inschrijven dan kan dit internationale toernooi in Italië doorgaan.
Geïnteresseerd om mee te lezen? Check de Facebook pagina van de Bondsploeg van
Watervrienden Nederland.
Trainingen van de wedstrijdploeg
De wedstrijdtrainingen worden goed bezocht, zelfs de vrijdagochtend training is momenteel
druk bezocht. Op de dinsdagavond is trouwens nog voldoende ruimte beschikbaar: 19.00 19.45 uur. Tijdens de dinsdagtraining zijn tijden geklokt als ‘nul’punt. Over een aantal weken
zullen we opnieuw tijden opnemen om de progressie te zien.

Gevonden voorwerpen
Er zijn flink wat zwembroeken, handdoeken, waterschoenen
enz. gevonden in het zwembad tijdens onze lesuren. Een
overzicht vindt u op onze site: https://pijnackersewatervrienden.nl/nieuws/fotos-gevonden-voorwerpen
De materialen worden bewaard tot de zomervakantie. Daarna
gaan ze naar de kringloopwinkel.

Zwemvaardigheid afgenomen; let op uw kinderen!
Nu de temperaturen oplopen, zoeken veel mensen verkoeling in buitenwater. Toch zijn veel
mensen zich onvoldoende bewust van hun gebrek aan zwemvaardigheid. Het gevaar ligt dit
jaar extra op de loer omdat kinderen door corona geen zwemles hebben gehad, vertelt Kees
Buis van Reddingsbrigade Nederland. Lees verder

Contact
Dit is de digitale nieuwsbrief van de Pijnackerse Watervrienden. Wij sturen u
deze nieuwsbrief regelmatig toe met informatie, aandachtspunten en leuke weetjes.
We adviseren u om regelmatig op onze website te blijven kijken voor de laatste informatie.
Website: http://pijnackerse-watervrienden.nl
Mail Secretariaat: pwv.secretariaat@gmail.com
Mail Nieuwsbrief: pwv.nieuwsbrief@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pijnackersewatervrienden

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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