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1. Bij wie kan je terecht? 

 

➢ Als je vragen hebt, betreffende lidgelden, licenties, andere vragen, … kan je terecht bij 

onze voorzitter Jozef Nies of onze penningmeester Petra De Somere. 

 

GSM Jozef : 0495/85.62.47 mail : jozef.nies@telenet.be 

GSM Petra : 0473/92.51.84 mail : petra.desomere@skynet.be 

 

 

➢ Alles wat trainingen, groepssamenstellingen en trainingsuren aangaat is de 

verantwoordelijkheid van Inge Nies.  

 

GSM: 0497/93.92.25  mail: inge.nies@telenet.be  

 

 

➢ Onze materiaalverantwoordelijke is Lutgart Hurtekant. Bij haar kan je terecht voor alle 

kledij, badmuts, zwemnet, …  

 

GSM: 0496/77.87.89  mail: lutgart.hurtekant@telenet.be 

 

 

 

2. Tarieven 

 

 Periode 1ste kind 2de kind 3de kind 

Recreatie & Vervolmaking - jaarlijks 1/1/2019 - 31/12/2019 € 185 € 175 € 165 

Recreatie & Vervolmaking - halfjaarlijks 1/1/2019 – 30/6/2019 € 120 € 110 € 100 

Recreatie & Vervolmaking - halfjaarlijks 1/7/2019 – 31/12/2019 € 115 € 105 € 95 

 

 

Rekeningnummer: BE16 8905-3414-4574 

 

  



 

3. Trainingsuren  van de verschillende zwemgroepen. 

 

GROEP  MAANDAG  DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG  VRIJDAG  ZATERDAG  

V1 (WIT)  
   

17.30u-18.15u   
  

    
17u-17.45u   

  

    
11.15u-12u  

  

 

V2 (GRIJS)  
   

17.30u-18.15u   
  

    
17u-17.45u   

  

    
11.15u-12u  

  

 

V3 (ROOD)  
   

18.15u-19u   
  

    
17.45u-18.30u  

  

    
12u-12.45u  

  

 

V4 (GROEN)  
   

18.15u-19u   
  

    
17.45u-18.30u  

  

    
12u-12.45u  

  

 

V5 (BLAUW)  
  

17.45u-19u  
  

     
17.45u-18.30u  

  

    
12.30u-14u  

  

RECREATIE 

JEUGD 

     
19.30u-20.30u  

  

  

18.30u-19.30u  
  

12.45u-13.30u   

PRÉ-COMP. 17.45u-19u  14.30uu-15.45u   12.30u-14u 

 

  

 



4. Eindnormen vervolmaking 

VERVOLMAKING 1 (WIT)  

 Beenbeweging rugslag uitvoeren met armen in pijl. 

 Rugslag, gestrekte armen met correcte insteek. 

 Aquatisch ademhalen, rand en met plank. 

 Beenbeweging crawl met ademhaling 

 Afduwen in pijl, zowel op de buik als op de rug. 

 Schroef links en rechts. 

 

VERVOLMAKING 2 (GRIJS) 

 Beenbeweging rugslag uitvoeren met schouderrol. 

 Rugslag, aandacht schouderrol. 

 Beenbeweging schoolslag met ademhaling. 

 Duiken uit stand vanaf de zwembadrand. 

 Crawl overhaal 

 Benen crawl met rotaties 

 Sprongen, streksprongen, afstoten van de bodem. 

VERVOLMAKING 3 (ROOD)  

 Rugslag met rotatie , stuwfase aanleren. 

 Schoolslag met ademhaling, drijven 

 Duiken vanuit stand en correct pijlen in het water. 

 Crawl globaal 

 Koprol voorwaarts en achterwaarts. 

 

VERVOLMAKING 4 (GROEN)  

 Beenbeweging vlinderslag (rug, zij, buik, dolfijnsprongen) 

 Verschillende variatievormen benen crawl, rug en schoolslag 

 Afduwen in pijl en kicken op buik en rug. 

 Koprol voorwaarts tegen de muur en afduwen in pijl van de muur met beenbeweging crawl. 

 Techniek oefeningen rug, crawl en schoolslag 

 Vormspanningsoefeningen en lenigheid op het droge 

VERVOLMAKING 5 (BLAUW)  

 Aanleren vlinderslag 

 Keerpunten en starten van de 4 zwemstijlen. 

 Uithouding opdrijven 

 Techniekoefeningen 4 zwemstijlen. 

 Lenigheid en vormspanning op het droge. 



 

5. Zwemmen voor volwassenen. 

 

KEUZE 1: Techniekverbetering schoolslag, aanleren crawl  

 

Trainingsprogramma waarbij de techniek van crawlzwemmen wordt aangeleerd of verbeterd: correcte arm- en 

beenbeweging + ademhalingstechnieken. Daarnaast komt de schoolslag ook nog verder aan bod. Een vereiste tot 

deelname is minimum 50m kunnen zwemmen. 

 

KEUZE 2: Conditiezwemmen onder begeleiding 

 

Trainingsprogramma waarbij betere zwemmers de conditie verder kunnen opbouwen. Het doel hier is aan de hand 

van trainingsschema’s de uithouding en snelheid te verbeteren. Een vereiste tot deelname is vlot vrije slag en 

schoolslag zwemmen. 

 

6. Huishoudelijk reglement. 

 

Het huishoudelijk reglement is steeds ter inzage op de website van ZRO www.zwemclubrosas.be en geldt voor alle 

leden, trainers/lesgevers ,bestuursleden , vrijwilligers, ouders en overige betrokkenen verbinden zich er dan ook 

toe vanaf het moment dat ze lid worden van onze zwemclub op de hoogte te zijn van dit reglement , het te hebben 

gelezen , ermee akkoord te zijn en het zullen naleven . De door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen enkel 

worden gebruikt voor administratieve en veiligheidsredenen conform de GDPR wetgeving. 

 

 

Voor minderjarigen geldt bovendien dat de ouders op de hoogte moeten zijn van dit reglement. Het bestuur is ten 

allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen door te voeren aan dit huishoudelijk reglement.  

Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website. 

 

ZWEMCLUB ROSAS OOSTAKKER    

 www.zwemclubrosas.be 

 

 

http://www.zwemclubrosas.be/
http://www.zwemclubrosas.be/

