
 

 

       

 
 
nieuwsbrief november 2020 
 

Covid-19 laat de zwembaden opnieuw sluiten 
Vanaf zaterdag 31 oktober zijn de zwembaden in België weer gesloten omwille van verregaande 

covid-19 maatregelen.  Ook ons zwembad te Tremelo ging dicht en zal dicht blijven tot minimaal 13 

december.  Daarna is het koffiedik kijken.  We duimen alvast dat we na die datum opnieuw kunnen 

opstarten, al is het maar in een beperkt programma, zoals tijdens de zomer.  We volgen de 

maatregelen op de voet op en zodra we kunnen, gaan we verder met het seizoen 2020 – 2021.  We 

houden jullie op de hoogte! 

Zwemschooltest op 7/11 kan niet plaatsvinden 
De eerste zwemschooltest van het seizoen planden we op zaterdag 7/11.  Meer dan 150 zwemmers 

hebben wekenlang hard hun best gedaan om de verschillende technieken die bij hun groep horen 

aan te leren en zo goed mogelijk uit te voeren.  En toch kunnen we de test niet laten plaatsvinden. 

Niet getreurd echter, de lesgevers en trainers hebben de vooruitgang van de zwemmers goed in de 

gaten gehouden en zullen op basis van hun observaties tijdens de lessen oordelen of ze al klaar zijn 

voor een overgang naar de volgende groep of niet.  Eerstdaags overleggen Efjennia 

(zwemschoolcoördinator in het bad) en Caroline (zwemschoolcoördinator in het bestuur) met hen 

allemaal en maken we een nieuwe groepsindeling op.  Zodra deze er is, sturen we jullie een bericht 

en weten jullie in welke groep jullie zwemmer kan starten eens we het zwembad weer ter 

beschikking hebben. 

Niveaubepaling op 8/11 kan ook niet plaatsvinden 
Meer dan 30 nieuwe zwemmers willen verder leren zwemmen bij ZCT en schreven zich in voor een 

niveaubepaling op zondag 8/11 om te zien in welke groep van de zwemschool ze zouden kunnen 

aansluiten.  Helaas kan ook deze test niet plaatsvinden.  We plannen deze test opnieuw in zodra er 

meer duidelijkheid is over de verdere covid-maatregelen en wanneer we opnieuw van start kunnen 

gaan met onze zwemschool. 

 



 

 

       

Instroom nieuwe zwemmers in de zweminitiatie 
Een 15-tal heel jonge zwemmers schreven zich in om van start te gaan in de zweminitiatie om bij ZCT 

te leren zwemmen.  De start was voorzien op zaterdag 14/11.  Echter, aangezien het zwembad op 

dat ogenblik nog dicht is, kan ook deze start niet plaatsvinden.  We houden jullie op de hoogte van de 

nieuwe startdatum zodra we deze kennen. 

Ook onze jeugd- en sportzwemmers liggen stil 
We tellen een 30-tal recreatieve zwemmers, die elke week lustig hun baantjes kwamen trekken.  

Omwille van eerdere covid-maatregelen moesten zij al hun vertrouwde trainingsuren opgeven en 

uitwijken naar andere uren of zelfs een uur laten vallen.  Ook zij liggen nu opnieuw volledig stil en 

zullen pas opnieuw kunnen opstarten wanneer we terug in het zwembad kunnen.   

Mooie resultaten in de competitiegroepen! 
Onze competitiezwemmers haalden mooie resultaten in de enkele wedstrijden die dit seizoen 

konden plaatsvinden.  In tegenstelling tot andere jaren, trainden onze competitiezwemmers de hele 

zomer door.  Het trainingsvolume was slechts een gedeelte van het normale trainingsvolume, maar 

bracht onze zwemmers toch tot een meer dan gemiddeld niveau. 

Op 13/9 zwom ZCT op de ‘Swimmeet’ in Aarschot (een co-organisatie van KAZS en ZCT) 4 gouden, 9 

zilveren en 8 bronzen medailles bij elkaar.  Op 17 en 18 oktober deden ze het in Leuven op de ‘Covid 

17-18/10’ (organisatie in handen van Laqua) even goed met 4 gouden, 6 zilveren en 5 bronzen 

medailles en moest er zelfs een clubrecord aan geloven. 

Omwille van covid-maatregelen konden we hen niet inschrijven op andere wedstrijden en was het 

ook niet mogelijk om een volledig inschrijvingsprogramma af te werken.  Maar, zoals gezegd, we zijn 

fier op onze zwemmers, de resultaten mochten er zeker zijn! 

Ook onze competitiegroepen liggen momenteel stil, zowel de zwemtrainingen als de droogtrainingen 

kunnen voorlopig niet plaatsvinden.  Een heel aantal zwemmers trainen op regelmatige basis in hun 

bubbel op het droge (al dan niet met steun van elkaar via whatsapp, instagram, …), dit volgens 

schema’s ter beschikking gesteld door de Vlaamse Zwemfederatie (zie 

https://www.zwemfed.be/nieuws/blijfbewegen-met-onze-trainingsschemas )  of via andere kanalen.  

Op deze manier houden ze hun conditie op peil en zijn ze zo goed als het kan voorbereid op een 

frisse start zodra het weer kan. 

Een nieuw feestcomité 
Bea, Sophie, Kathleen en Catherine hebben in het begin van dit seizoen de fakkel van het feestcomité 

doorgegeven aan de nieuwe lichting (Nancy gaf haar fakkel als verantwoordelijke feestcomité reeds 

door na de algemene vergadering van maart 2020).  Sabine, Eva, Mieke, Kirsten en Sonja nemen het 

van hen over, zetten een aantal tradities verder en brengen nieuwe ideeën ter uitvoering. 

Covid speelt ook hen parten.  De aangekondigde soup-verkoop moesten we uitstellen om te 

vermijden dat we sociale contacten zouden aanmoedigen in tijden waarin de overheid oproept om 

deze zo veel als mogelijk te beperken om het virus te verslaan.  Aangezien we zo vlug als mogelijk 

terug het zwembad in willen duiken, hebben we hieraan gehoor gegeven.  Zodra sociale contacten 

terug kunnen op een veilige manier zonder het virus opnieuw vrij spel te geven, zullen we opnieuw 

werk maken van deze soup-verkoop. 

 

https://www.zwemfed.be/nieuws/blijfbewegen-met-onze-trainingsschemas


 

 

       

 

Geen kampioenenviering in 2020 
Tijdens het seizoen 2019 – 2020 zwommen we slechts een beperkt aantal wedstrijden.  Het bestuur 

heeft dan ook beslist om de kampioenenviering dit jaar af te lassen.  Niet omdat we niet geloven in 

onze zwemmers en niet trots op hen zijn, wel omdat we weinig concrete resultaten hebben om een 

kampioen aan te duiden en een aantal praktische problemen omwille van covid-maatregelen het 

onmogelijk maken er een echt feest van te maken.  Laten we hopen dat het in 2021 opnieuw 

mogelijk zal zijn. 

Wanted – nieuwe bestuursleden en een nieuwe penningmeester 
Na een dikke 5 jaar wil onze huidige penningmeester op het einde van het boekjaar de fakkel 

doorgeven aan een opvolger.  Wie voelt zich geroepen om het bestuur te versterken, wie houdt zich 

graag bezig met het besturen van een club en het beheren van zijn financiële belangen?  Neem 

gerust contact op met Inge om er meer over te weten te komen (e-mail: inge.clerx.zct@gmail.com). 

Nieuws van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF) 
De VZF blijft zijn leden steunen, ook in deze minder leuke tijden.  Ze organiseren allerlei ludieke 

acties om ook de jongere zwemmers betrokken te houden en zetten hun ‘bekende’ zwemmers in om 

alle andere zwemmers een hart onder de riem te steken. 

Kijk zeker eens naar volgende initiatieven (we posten deze ook zo veel als mogelijk op onze facebook 

pagina, volg ZCT op Twitter en Facebook): 

 Oproep aan de creatieve zwemsporters! 

De zwembaden zijn dicht, onze zwemvliezen en zwembrillen liggen aan de kant en we 

snakken allemaal naar het watergevoel. Om het zwembad toch een beetje naar onze 

huiskamer te brengen, doen we een oproep aan onze creatieve zwemsporters om 

kunstwerkjes op te sturen. De werken komen in een collage op onze website én als 

bannerfoto op facebook.  Ben jij (of je kind) creatief aangelegd? Heb je zelfgemaakte foto’s, 

video’s, schilderijen, tekeningen, knutselwerken… in zwemthema? Stuur ze dan zeker door 

naar laura.vanden.abeele@zwemfed.be 

 Bericht van Kimberly Buys en Louis Croenen: klik op 

https://www.youtube.com/watch?v=q3xZ92ufnyI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0aklgzhy_J

8ot-dN7ILpyCgJ36D67p_9avIP59kx_A380nQfD_s8HPwZM  

 Bericht van Roos Vanotterdijk: klik op 

https://www.youtube.com/watch?v=isEud6fSRXA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2gqeveTR

v4-jS8TAyfJPeqJ5R3J_V3OczeOAQKeC9t30cBH74BVHn0Nfk  

 Bericht van Pieter Timmers: klik op 

https://www.youtube.com/watch?v=VZr1NDYvSis&feature=youtu.be&fbclid=IwAR27rpaJBp

2k9dnWqF7izZO5bUiKq7GP2ZVOGsAcarBayOtC0voBrQZbg44  

Gezocht – Tijdopnemer – Aankomstrechter- Keerpuntrechter (TAK) 
We zoeken nog steeds TAK-kers om onze bestaande ploeg van officials te versterken.  Om TAK te 

worden, volg je eerst een cursus (betaald door ZCT), doe je een stage en leg je een examen af.  

Omwille van de covid-maatregelen zijn er op dit ogenblik geen cursussen gepland, maar denk er 

zeker al eens over na en informeer je op onze website (klik op http://www.zct.be/zct-nieuws.html ) 

of bij ons sportsecretariaat (zct.sportsecretariaat@gmail.com).  Onze competitiezwemmers zullen je 

dankbaar zijn! 
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