
Nieuwsbrief 

Nieuw, “DE NIEUWSBRIEF” 
 

Welkom bij de nieuwsbrief van ZV Hydra. 

 

Uit afgelopen zwemseizoenen is gebleken dat er vanuit leden, ouders/ verzorgers, sporters 

en andere belangstellende veel vragen zijn over de verschillende onderwerpen en activitei-

ten die georganiseerd en gehouden worden binnen onze vereniging. 

 

De meeste informatie is natuurlijk terug te vinden op onze website www.zvhydra.nl 

Desondanks blijft er een zeker behoefte bestaan naar informatie. Om aan deze vraag te  

voldoen heeft het bestuur het besluit genomen om de meest relevante informatie u aan te 

brengen via deze nieuwsbrief, welke u eens per kwartaal kunt verwachten. 

 

De nieuwsbrief is een “extraatje” boven op de website. U wordt hier op de hoogte gebracht 

van wat er  zich afgelopen kwartaal heeft afgespeeld en wat er komende periode allemaal 

staat te gebeuren. Een nieuwsbrief vullen is niet slechts een aangelegenheid voor het be-

stuur, het is de bedoeling dat dit platform ook voor u beschikbaar is.  

 

Heeft u leuke foto’s van trainingen of van de zwemlessen, bent u supporter  

geweest bij een van de wedstrijden of wilt u een aandacht vragen voor een bepaald onder-

werp binnen de vereniging laat dit dan op tijd weten aan de redactie. 

 

         Het Bestuur 

Nieuw zwemseizoen staat voor de deur 
 

Seizoen 2015/ 2016 is van start gegaan! 

 

De wedstrijdploeg, onder leiding van hoofdtrainer Alex Engels, startte dinsdag 25 augustus 

met de eerste training voor het nieuwe wedstrijdseizoen. 

Er wordt flink getraind voor de eerste klassementswedstrijd die plaats zal vinden in Gemert, 

deze thuiswedstrijd is op 27 september om 14.00 uur. Kort hierna is de eerste verenigings-

competitiewedstrijd in Best op 4 oktober ook om 14.00 uur. U bent natuurlijk van harte wel-

kom om onze wedstrijdploeg te komen aanmoedigen! 
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Interessante informatie: 

 Eerste trainingen wed-

strijdploeg weer gestart 

 Seizoensopening in de 

speeltuin van Handel 

 Positie van voorzitter nog 

altijd vacant 

 Garderobedienst 

 Sponsorzwemmen 

 Check de website 

http://www.zvhydra.nl


Van de Activiteitencommisie 

 

Zaterdag 5 september was de seizoensopening van de recreanten. Een druilerige middag 

mocht de pret in speeltuin Handel niet drukken. Na het spelen stond een wandeltocht terug 

naar Fitland gepland maar door het toch al twijfelachtige weer werd voor de auto gekozen. 

Aangekomen bij Fitland konden de kinderen zich opmaken voor verschillende spellen en  

activiteiten in plaats van zwemles. Als afsluiting zijn de vrijwilligers samen met de kinderen 

naar de sleutelbos gelopen voor een welverdiende maaltijd, friet met een snack! 

 

Zondag 18 oktober staat er sponsorzwemmen op het programma in plaats van de reguliere 

training, verdere informatie hierover volgt. 

 

 

De Diplomacommissie 
 
Bij ZV Hydra kunnen kinderen diverse zwemdiploma’s halen. Het afzwemmen wordt  
volgens de geldende normen geëxamineerd door Inge Fransen. Afgelopen seizoen heeft 
Mandy Bijvelds aangegeven te willen stoppen met examineren, voor het afzwemmen zijn wij 
daarom opzoek naar versterking.  
 
Ook dit seizoen zijn er weer ouderinfo momenten gepland. Het ouderinfo moment is er om 
even gericht contact te leggen tussen het kader en de ouders over de voortgang van uw kind.  
Deze momenten zijn direct na de zwemles op zaterdag, het eerste ouderinfo moment staat 
gepland op 17 oktober. 
 
Belangrijke datums voor in de agenda, 31 oktober proefzwemmen, 21 november  
afzwemmen. 
 
Recreanten kunnen op zondagen ook dit seizoen weer deelnemen aan het tijdzwemmen, 
meer informatie over tijdzwemmen op de website www.zvhydra.nl 
De eerste datums voor het tijdzwemmen zijn 11 oktober en 8 november. 
Let op!! Tijdzwemmen begint om 09.00 uur. 
 
 

De Wedstrijdgroep 
 
Inhoud zwemtas / trainingsmiddelen wedstrijdzwemmers 
 
Als wedstrijdzwemmer bij Hydra heb je naast badkleding en een zwembrilletje nog een paar 
andere attributen nodig tijdens de trainingen. Dit zijn een badmuts, bidon, pullbuoy, plankje, 
handpeddels en zoomers (korte zwemvinnen). 
Vorig jaar heeft Hydra een grote bestelling geplaatst bij de Decathlon voor pullbuoys, 
plankjes en zoomers. Heel veel wedstrijdzwemmers hebben deze toen via de vereniging aan-
geschaft.  
 
Wij willen vermelden dat wij nog steeds materialen op voorraad hebben, waaronder ook 
zoomers in alle maten om te kunnen passen in het water! Dus ook de nieuwste wedstrijd-
zwemmers kunnen bij ons terecht. 
Ben je uit je zoomers gegroeid, meld je dan ook even bij ons. Misschien is er wel iemand die 
juist op zoek is naar die maat. Wij brengen jullie dan even in contact. 
Voor het passen van zoomers en de aanschaf van materialen kun je terecht bij  
Niek Kouwenberg. 

“Vrijwilligers gezocht 

voor het examineren 

diplomazwemmen” 
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Oproep van het bestuur 
 

Het verenigingsleven is een zeer belangrijk item binnen de gemeente Gemert-Bakel. Niet 

alleen zijn verenigingen vaak met een sport gecombineerd, ook voor de sociale omgeving van 

kinderen en ouders is het goed.  

 

Verenigingen zijn in hun bestaan vaak afhankelijk van overheden, waaronder wet en  

regelgeving, sponsoren etc.. Maar in eerste plaats leent zij haar bestaan van leden en  

vrijwilligers. Deze mensen vormen de kern van de vereniging en zijn van zeer groot belang 

voor het voortbestaan.  

 

Voor het bestuur van ZV Hydra zijn wij dringend opzoek naar een kandidaat voor het  

voorzitterschap, bent u geïnteresseerd of kent u mogelijk iemand die dat zou kunnen zijn, 

wend u dan tot een van de bestuursleden voor meer informatie. 

Garderobedienst 
 
Garderobedienst bij De Eendracht Gemert 
 
Zoals jullie weten beheert Hydra de garderobediensten bij De Eendracht in Gemert, om zo 
extra inkomsten voor de vereniging te genereren. Voor het komende theaterseizoen zijn de 
voorstellingen weer bekend, dus zien wij deze datums graag ingevuld. 
 
Hierbij dus het verzoek of oudere leden of ouders/verzorgers van onze jeugdleden bereid dit 
seizoen zijn één avondje in de garderobe van De Eendracht staan. 
 
De kalender van dit jaar vind je op onze website: 
http://www.zvhydra.nl/informatie/garderobe 
Klik daar op de link 'aanvragen' bij een datum waarop je kunt, of mail direct naar  
garderobe@zvhydra.nl. 
 
Wij kunnen niet zonder de inkomsten van de garderobedienst, dus wij hopen dat deze data 
gevuld kunnen worden. Gezien de eerste voorstellingen al snel volgen, graag zo spoedig  
mogelijk reageren. 
 
Alvast bedankt voor de medewerking. 

 

“Kom helpen bij de 

Eendracht” 
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De nieuwsbrief is er om terug te blikken op afgelopen periode 

en vooruit te blikken op komende periode. Alle informatie is 

natuurlijk terug te vinden op de website van de vereniging, 

www.zvhydra.nl 

 

De nieuwsbrief is een open platform, heeft u leuke foto’s van de  

trainingen of van de zwemlessen, bent u supporter geweest bij 

een van de wedstrijden of heeft u andere onderwerpen waar u 

bekendheid aan wenst te stellen, laat dit dan weten aan de re-

dactie van de nieuwsbrief, nieuwsbrief@zvhydra.nl 

 

Namens de redactie, 

 

Helen van Dijk 

 
 

p/a Niek Kouwenberg 

Secretaris 

 

Kattestart 35 

5422 DP Gemert 

 

Telefoon: 06 239 294 30 

E-mail: mail@zvhydra.nl 

Bezoek ons op het web! 

www.zvhydra.nl 

Het bestuur 
 
Voorzitter:  Vacant 
Secretaris:  Niek Kouwenberg 
Penningmeester:  Hanny Snijders 
Commissies: 

 Recreanten Tom Bus 

 Technische Niels de Jong 

 Diploma  Helen van Dijk 

 Activiteiten Wouter Wessels 
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