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COLOFON Agenda

Inhoud

Geen zwemmen van 24/12 tot en met 9/1

Januari: Nationaal kampioenschap FROS Lange afstand
22/1 Olympia Bad

Maart: Opening nieuw zwembad Brakel

Zie voorlopige wedstrijdkalender op pag. 9

Bekijk steeds voor de laatste update: www.vzr.be
Of onze sociale media
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Beste zwemvrienden,

Mijn beste wensen alvast! We kijken uit naar de opening van het nieuwe
zwembad in Brakel. Iets wat ons meer mogelijkheden zal bieden. Onze
zwemmers zullen immers zowat elke dag van de week kunnen
zwemmen. Brakel Swimming Club zal immers ook Bootcamp On Water
aanbieden. Voor onze leden (VZR & BST) aan een voordeeltarief met een
meerbeurtenkaart. De aankoop is gerealiseerd alsook de vormingen van de

lesgever, m.a.w. we zijn er klaar voor. Nu nog even wachten op groen licht om te starten.
Dit zou al vroeger kunnen zijn dan voor het publiek. Wait and see.

Maandag: BST 20u tot 21u30
Dinsdag: VZR 18u30-21u
Woensdag VZR 19u30-21u

BST 20u tot 21u30 (Bootcamp On Water)
Donderdag BST 20u tot 21u30
Vrijdag VZR 17u30 tot 21u
Zaterdag BST 8u tot 10u

VZR 12u tot 15u30

Een gloednieuwe agenda op de site van BST waar de leden al onze activiteiten kunnen
volgen alsook alle periodes waarin geen les zal worden gegeven.
Op onze gekende website vzr.be en zwemclub-bst.be kan je de ongewijzigde
uurregelingen raadplegen alsook alle mogelijke info over onze mooie clubs. Dit platform,
de WhatsApp groep, Facebook en Instagram zijn de uitgesproken communicatiekanalen.
We verwachten van onze leden dat ze deze volgen.

Website: www.vzr.be
Facebook: https://www.facebook.com/VZRonse/
Instagram: https://www.instagram.com/vrijezwemmersronse/
Twitter: https://twitter.com/vzronse
WhatsApp: Op eenvoudige aanvraag via info@vzr.be

Website: www.zwemclub-bst.be
Facebook: https://www.facebook.com/zwemclub.BST
info@zwemclub-bst.be

Met sportieve groeten,

Frank

PS: Via Trooper kan je onze zwemclub een klein beetje steunen zonder dat het je iets 
kost: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vzr
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5 55Nieuw zwembad Brakel 4

Brakel vervangt zwembad Poseidon door nieuw goedkoper zwembad

Zwembad Poseidon in Brakel heeft na 42 jaar officieel de deuren gesloten. Er komt een 
gloednieuw, maar goedkoper zwembad in de plaats. Waterratten kunnen binnen enkele 
maanden hun baantjes trekken in het nieuwe zwembad op de sportsite De Rijdt.

Op de opening van het nieuwe zwembad is het nog even wachten — pas binnen enkele maanden 
gaan de deuren open. Volgens Jurgen De Mets (Open Vld), directeur van gemeente Brakel, is dat een 
jammerlijke, maar ook logische zaak. "De opening laat wat langer op zich wachten door onder 
andere de belevering", vertelt hij. Maar het nieuwe zwembad belooft veel voordeliger te zijn. 
"Momenteel kost het oude zwembad ons elke maand 35.000 euro. Met het nieuwe exemplaar zal 
dat slechts een derde zijn".

Volgens De Mets zal de Brakelaars hun geduld beloond worden. "We maken gebruik van moderne 
isolatiesystemen en er zullen heel wat nieuwe voorzieningen zijn. Dankzij het automatisch 
betalingssysteem is er bijvoorbeeld geen personeel nodig zijn om je te ontvangen en ook mensen 
met een beperking zullen vlot toegang krijgen. Daarnaast is het zwembad helemaal onderkelderd. 
Dat is een grote stap vooruit".

Bron: VRT News



5 55In de schijnwerpers……zwemmen met toeters en bellen 5

Do’s and don’ts

Vind jij het ook zo leuk om met hulpmiddelen te zwemmen zoals zwemvliezen, handpaddels 
of zelfs een snorkel?

Lees dan zeker onderstaande tips.

1. Less is more
Het gebruik van hulpmiddelen dient met de nodige kritische ingesteldheid te worden 
benaderd. Sommige zwemmers maken er een uitdaging van om zo veel mogelijk 
verschillende ‘gadgets’ of ‘speelgoed’ te gebruiken. Het grootste positieve effect op je 
zwemtechniek en -conditie wordt echter meestal met een beperkte, maar zorgvuldige selectie 
bereikt.

2. Probeer uit en maak een keuze
Het ‘ideale’ materiaal zal, net zoals jouw zwemtechniek, een individueel karakter hebben. Het 
effect van hulpmiddelen is dus niet voor elke zwemmer hetzelfde. Ga daarbij gerust op je 
gevoel af, of vraag raad aan één van onze gekwalificeerde trainers.

3. Teveel is teveel
Bepaalde trainingsmaterialen - zoals erg grote handpaddels - veroorzaken een zodanig grote 
belasting voor je spieren en gewrichten dat voorzichtigheid geboden is. Met paddels zwem je 
dus beter korte stukjes dan lange, vooral ook omdat je dan mooier kan blijven zwemmen.

4. Paddels zijn geen wondermiddel
Paddels worden meestal gebruikt om vooral de zwemtechniek te verbeteren en niet zozeer de 
armkracht, want uit onderzoek blijkt dat we daarvoor beter naar de krachtzaal trekken.
Op zoek naar attributen om je zwemkunsten een boost te geven

Op de volgende pagina vind je de meest voorkomende en hun doel. Have fun!

Bron: Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen). (2020). Initiator Zwemmen. Vlaamse 
Trainersschool.
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7Onze nieuwe agenda op de website ZWEMCLUB-BST.BE



7Cursus  Initiator (binnenkort in Ronse) 8

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-
bijscholing-op-jouw-maat/
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