
Nieuwsbrief Masters & Trainingsgroep 
 

 

Hallo allemaal, 

Hierbij de 5e nieuwsbrief van de de masters en trainingsgroep voor het seizoen 2019/2020 

Via deze nieuwsbrief proberen we jullie op de hoogte te houden. 

 

Trainingen: 

In de trainingtijden verandert dit seizoen niets.  

ATTENTIE: Op zndag 19 januari 2020 is er geen trainen ivm een wedstrijd van de triathlonvereniging. 

  

Wedstrijden: 

Voor het komende seizoen hebben we getracht een lijst te maken met de wedstrijden. 

In de lijst staan ook de webadressen van de organisatie, ook de uiterste datum (meestal 2 weken voor de uiterste 

inschrijfdatum) waarop je je bij mij ingeschreven moet hebben als je mee wilt doen. 

Er zullen geen aparte uitnodigingen meer verstuurd worden, omdat dit toch wel veel werk is. 

 

Als je mee wilt doen met een wedstrijd, stuur dan een mailtje naar scom.masters@gmail.com  met de 

tiltel "deelname en dan de naam en datum van de wedstrijd".  

Dit maakt het voor mij makkelijker om deze mails eruit te halen. 

 

Datum Wedstrijd Plaats 
Uiterste inschrijfdatum  

(bij scom.masters) 

23-02-2020 ROM deel 4 
Leiden 

www.knzbwest.nl/wedstrijdzwemmen/masters 
31-01-2020 

08-03-2020 ROM deel 5 
Den Haag 

www.knzbwest.nl/wedstrijdzwemmen/masters 
07-02-2020 

22-03-2020 ZMC deel 7 
Amersfoort 

www.aalscholver.com/zmc/wedstrijden/amersfoort.php 
07-02-2020 

04-04-2020 LAC 2-2 Hoogvliet ** 27-03-2020 

19-04-2020 ZMC deel 8 
Alkmaar 

www.aalscholver.com/zmc/wedstrijden/alkmaar.php 
?? 

07-05-2020/ 

10-05-2020 
ONMK lb 

Eindoven 

Voor ONMK geldt dat je een tijd moet hebben staan,  

die de afgelopen 2 jaar is gezwommen 

http://www.psvmasters.nl/Wedstrijden/ODMC2020/index.shtml 

Datum is gewijzigd !!! 

16-05-2020 LAC 2-3 Hoogvliet ** 24-04-2020 
** Volgens het logboek met de metingen van het zwemwater kunnen we alleen deze wedstrijden zwemmen op vrijdagavond en zaterdag, omdat dan de 

temperatuur goed is (al is het wel tegen het maximum) 

Voor mensen die af en toe een wedstrijd willen zwemmen, is er de mogelijkheid om een dag startnummer aan te 

vragen.  Als je wilt dat je tijd die je zwemt tijdens de LAC’s officieel wordt, dan moet dit ook. 

Dit is een startnummer voor 1 dag (die kost ook minder). 

 

Bij de LAC’s is het ook mogelijk om zonder startnummer mee te doen. 
 

Ook voor de officials: als je als official ergens naartoe wilt gaan, kan je je bij mij aanmelden. 

Voor een volledig overzicht van alle masterswedstrijden in Nederland kan je kijken 

op https://mastersprint.nl/wedstrijdkalender/ 

 

LAC: 

Op zaterdag 7 december 2019  hebben we de derde LAC gezwommen. Hieraan deden 15 zwemmers mee.  

Het was een leuke wedstrijd in ontspannen sfeer. 

De volgende wedstrijd is op 4 april 2020. De afstanden worden dan weer langer. Dus de uitdaging ook. 
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Onze Sponsor:  

De LAC’s worden dit seizoen gesponsord door de familie Castillo. 

Hier zijn we heel blij mee.  

 

Vrijwilligers: 

Zoals jullie wel merken, staan er tijdens de trainingen steeds andere trainers op de kant (de trainingen worden wel 

centraal gemaakt), maar we kunnen altijd extra mensen gebruiken die willen helpen tijdens de trainingen. 

Wil je dus af en toe wel eens een keer tijdens een training helpen, meld je dan aan bij een van de TC leden van onze 

afdeling (Loes, Hetty, Rik of Jan). 

 

Namens de TC commissie Masters & Trainingsgroep 

Jan 

 


