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WEER SPETTER(S)TIJD 

Allemaal een heerlijke vakantie gehad lijkt me.  

Wat een zomer, de zon 

heeft dikke overuren 

gemaakt denk ik zo. We 

hebben het zwembad 

wel gemist deze 

maanden. Vast veel 

behoefte geweest aan een verkoelende sprong in 

het water. Maar op 1 september gaat het weer 

gebeuren. Begin van een heel nieuw 

zwemseizoen. En alles komt weer voorbij, we 

maken er weer een fantastisch seizoen van. In 

oktober, voor de banenzwemmers in ieder geval 

de zwemvierdaagse. 

Maar er gaat veel meer gebeuren natuurlijk. 

En we melden dat allemaal in de komende 

nieuwsbrieven. Dus houdt ze in de gaten. 

 

AGENDA 

1 september, eerste zwemmiddag van dit 

seizoen. 

20 oktober, geen zwemmen i.v.m. 

herfstvakantie. 

22 t/m 25 oktober, voor de banenzwemmers 

de zwemvierdaagse. Je kunt je melden voor 250 

meter (10 banen), 500 meter (20 banen) of 1000 

meter (40 banen). 

Geef zou gauw mogelijk aan of je mee wilt doen.  

27 oktober, helaas geen zwemmen, nog steeds 

herfstvakantie. 

3 november, gaan we weer spetteren! 

 

VERJAARDAGEN 

Augustus  

01 Lia  

03 Dien  

05 Yvonne  

07 Wilgert  

22 Thomas S 

23 Jaap B 

24 Dominique  

28 Gerrit  

30 Mark  

September 

03 Karel  

05 Peter E 

09 Jessica K 

22 Jurriaan  

29 Zenzel  

 

Van harte gefeliciteerd allemaal. Voor de juli-

jarigen is het feest al gevierd, de rest komt nog 

aan de beurt. Het was, of het wordt vast een heel 

leuk feest. Natuurlijk met heerlijke taart, maar dat 

spreekt vanzelf. 

 

Weergave verjaardagen aangepast aan de nieuwe 

privacyregels. Geen namen meer voluit en geen 

leeftijdsvermelding. We weten toch wel wie het 

zijn toch? 

 

BANENZWEMMEN 

Wat zijn er weer afstanden afgelegd. Het is 

enorm. Bij elkaar wel 197,32 kilometer.  

De top 3 dit jaar:  

Dames: 

Denise Veldhuizen 1277 banen is 25,5 km 

Debby van Velzen  1225 banen is 24,50 km 

Lisa Francke             556 banen is 11,12 km 

Heren: 

Reinout Verstraaten 764 banen is 15,28 km 

Ronald Visscher       559 banen is 11,18 km 

Roy van Schaik        545 banen is 10,90 km 

We moeten vaststellen dat de heren toch duidelijk 

achterblijven bij de dames. Aan het werk dus 

heren. Maar het is allemaal geweldig hoor wat de 

zwemmers hebben gepresteerd! 

 

ZIEKENBOEG 

Geen meldingen ontvangen dat er iemand niet in 

staat is om op 1 september weer te komen 

spetteren. We gaan er dus van uit dat het een 

drukte van belang zal zijn. Gezellig toch! 


