
 
 

Activiteitenrooster 2018-2019 
 

 
 
 

Hierbij, onder voorbehoud, het activiteitenrooster voor het seizoen 2018-2019. Deze 
activiteiten, alsmede eventuele wijzigingen, worden ook steeds gemeld op de website van 
onze vereniging. 
 

 

Datum Activiteit Tijd 

September 

29-09-18 zaterdag Zwemmen met introducé Gewone lestijden 

Oktober 

03-10-18 woensdag 
Zwemmen met introducé (alleen 
zwemvaardig 

Gewone lestijden 

06-10-18 zaterdag GEKLEED ZWEMMEN (niet voor snorkelen) Gewone lestijden 

10-10-18 woensdag GEKLEED ZWEMMEN Gewone lestijden 

13-10-18 zaterdag Les met ouders Gewone lestijden 

17-10-18 woensdag Waterspelen voor ALLE leden 17.30 tot 19.15 uur 

November 

07-11-18 woensdag GEKLEED ZWEMMEN Gewone lestijden 

10-11-18 zaterdag GEKLEED ZWEMMEN Gewone lestijden 

11-11-18 zondag Brevetzwemmen Zie uitnodigingsbrief 

28-11-18 woensdag SINTERKLAASVIERING voor iedereen 17.30 tot 19.15 uur 

December 

01-12-18 zaterdag GEKLEED ZWEMMEN Gewone lestijden 

05-12-18 woensdag GEEN zwemmen  Sinterklaasavond 

12-12-18 woensdag GEKLEED ZWEMMEN Gewone lestijden 

22-12-18 zaterdag GEEN zwemmen kerstvakantie 

26-12-18 woensdag GEEN zwemmen  2e Kerstdag 

28-12-18 vrijdag 
Oliebollenzwemmen met (ALLEEN) ouders 
voor ALLE kinderen! 

17.45 tot 19.15 uur 

29-12-18 zaterdag GEEN zwemmen kerstvakantie 

Januari 

05-01-19 zaterdag Lessen starten 1 uur later! 9.00-9.45 en 9.45-10.30 

12-01-19 zaterdag GEKLEED ZWEMMEN Gewone lestijden 

16-01-19 woensdag GEKLEED ZWEMMEN Gewone lestijden 

26-01-19 zaterdag 
Waterpolowedstrijdjes voor iedereen (ook 
voor de snorkelgroepen) 

8.00 tot 9.30 uur 

Februari 

06-02-19 woensdag GEKLEED ZWEMMEN Gewone lestijden 

09-02-19 zaterdag GEKLEED ZWEMMEN Gewone lestijden 



 

Maart 

06-03-19 woensdag Survivalparcours voor ALLE leden 17.30-19.15 uur 

20-03-19 woensdag Les met ouders Gewone lestijden 

April 

07-04-19 zondag Clubkampioenschappen voor alle leden Zie uitnodigingsbrief 

13-04-19 zaterdag 
GEKLEED ZWEMMEN (niet voor 
snorkelgroepen) 

Gewone lestijden 

17-04-19 woensdag GEKLEED ZWEMMEN  Gewone lestijden 

20-04-19 zaterdag 
Waterpolowedstrijdjes voor iedereen (ook 
voor de snorkelgroepen) 

8.00 tot 9.30 uur 

27-04-19 zaterdag GEEN zwemmen  Koningsdag 

Mei 

01-05-19 woensdag Waterspelen voor ALLE leden 17.30 tot 19.15 uur 

18-05-19 zaterdag GEKLEED ZWEMMEN Gewone lestijden 

22-05-19 woensdag GEKLEED ZWEMMEN Gewone lestijden 

29-05-19 woensdag Diplomazwemmen C en ZVH 1  

Juni 

08-06-19 zaterdag Diplomazwemmen overige diploma’s  

12-06-19 woensdag Diplomazwemmen ZVH 2 en 3  

29-06-19 zaterdag  Laatste les: vrij zwemmen voor allemaal 8.00 tot 9.30 uur 

 
 
Op de dagen dat er GEKLEED ZWEMMEN op het bovenstaande rooster staat, moet je de 
volgende kleding meenemen: 
 

 
C-diploma 

• Zwemkleding 
• Shirt of blouse met 

lange mouwen 
• Bovenbroek tot op 

de enkels GEEN 
LEGGING!! 

• Regen- of windjack 
• Schoenen (behoeft 

geen leren 
schoeisel te zijn) 

 

Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 
• Zwemkleding 
• Shirt of blouse met 

lange mouwen 
• Lange broek tot op de 

enkels 
• Regen- of windjack 
• Schoenen (behoeft 

geen leren schoeisel te 
zijn) 

Zwemvaardigheid 3+ 
• Zwemkleding 
• Shirt of blouse met 

lange mouwen 
• Lange broek tot op 

de enkels 
• Trui met lange 

mouwen 
• Regen- of windjack 
• Schoenen (behoeft 

geen leren schoeisel 
te zijn) 

 
 
Op deze dagen kunnen jullie bij het omkleden direct deze kleren aantrekken, zodat we 
kunnen starten met het gekleed zwemmen. Denk ook aan een plastic zak zonder gaten, 
waarin je je natte kleren weer mee naar huis kunt nemen. 
Niet vergeten, met vriendelijke groeten, 
 
Wilma en Yvonne 

 
 

Vragen of opmerkingen? 
E-mail naar: 

zwemvaardig@zvoverbetuwe.nl 

mailto:zwemvaardig@zvoverbetuwe.nl

