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Hallo allemaal, 
Hierbij de 6e nieuwsbrief van 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.  
We hebben voor het komend seizoen een aantal trainers nodig die f en toe op de kant willen staan op woensdag 
en/of zaterdag omdat er een aantal trainers stoppen. Het is niet de bedoeling dat je iedere week op de kant staat, je 
kunt dit nl plannen met de coördinator trainingen (Rik). Dus als je ons wilt helpen, GEEF JE OP en doe dit bij Rik 
Bouwman. 
  
Algemene Ledenvergadering SCOM: 
Op dinsdag 24 maart wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de verenigingsruimte van zwembad 
Hoogvliet. De vergadering begint om 19:30 uur. 
Dus als je interesse hebt in het reilen en zeilen van de vereniging kom dan. Je kunt dan ook vragen stellen aan het 
bestuur. 
 
Wedstrijden: 
Voor het komende seizoen hebben we getracht een lijst te maken met de wedstrijden. Deze lijst wordt gedurende 
het seizoen steeds korter omdat we de wedstrijden die al geweest zijn verwijderen. 
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) 

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

19-04-2020 ZMC deel 8 
Alkmaar 

www.aalscholver.com/zmc/wedstrijden/alkmaar.php 
15-03-2020 

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 

14-03-2020 

16-05-2020 LAC 2-3 Hoogvliet ** 10-05-2020 
** 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/ 
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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. 
In januari hebben we ook een LAC gezwommen op vrijdagavond en hieraan deden maar 3 zwemmers mee. We 
hebben dan ook besloten om volgend seizoen geen LAC’s meer te zwemmen op vrijdag (wel op zaterdag). 
 
De volgende LAC wedstrijd is op 4 april 2020. De afstanden worden dan weer langer. Dus de uitdaging ook. 
We zwemmen op 16 mei 2020 daarna de laatste LAC en hier zullen de afstanden hetzelfde zijn als op 4 april. 
 

 

 
Onze Sponsor:  
De LAC’s worden dit seizoen gesponsord door de familie Castillo. 
Hier zijn we heel blij mee.  
 
Namens de TC commissie Masters & Trainingsgroep 
Jan 
 


