Zwemnieuws – november
Vanaf heden plaatsen we iedere maand een nieuwsbericht met daarin een korte samenvatting van
de activiteiten en gebeurtenissen van de afgelopen maand en een vooruitblik op de komende
maand. De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden onder http://zpb.nl/zwemmen/nieuws-vanuitde-zwemcommissie
Heb je een leuk onderwerp voor één van de volgende nieuwsbrieven, mail dit dan naar de
zwemcommissie (zwemcommissie [at] zpb [dot] nl)
Regio West Competitie
Naast de landelijke competitie zwemmen we als ZPB ook mee in de Regio West Competitie. De
Regio West Competitie bestaat uit 5 wedstrijden. In onze poule, poule B, doen in totaal 8
verenigingen mee. Afgelopen zaterdag is de tweede wedstrijd voor deze competitie gezwommen.
In de tussenstand staan we nu 5de. Klik hier voor de stand.
Maar hoe zit deze puntentelling nu in elkaar?
Per programmanummer mogen drie reguliere deelnemers worden ingeschreven. Deze zwemmers
moeten zo veel mogelijk punten bij elkaar zwemmen.
De plaats waarop de twee snelste deelnemers per vereniging eindigen wordt geteld. Nummer 1
krijgt 16 punten, nummer 2 15 punten, nummer 3 14 punten, etc. Een derde zwemmer wordt niet
meegeteld in de puntentelling. Als een zwemmer gediskwalificeerd wordt, en er geen andere
zwemmer is die voor de punten telt, dan telt slechts één zwemmer voor de puntentelling.
Wanneer men in het geheel niet op het betreffende nummer start, dan worden er geen punten
geteld.
Zwemwedstrijden november
De zwemwedstrijdkalender vind je via http://zpb.nl/zwemmen/wedstrijden/aanschrijvingen/
Voor de maand november staan de volgende wedstrijden op het programma:
Zaterdag 4 november Junioren-jeugd- senioren circuit deel 2
Zondag 5 november LAC deel 2
Regio kampioenschappen korte baan: zaterdag en zondag 11/12 november en 18/19 november
Zaterdag 25 november Regio Minioren Clubmeet
Mogelijk heb je al een aanschrijving van het wedstrijdsecretariaat ontvangen. Houd je mailbox in
de gaten en reageer op de aanschrijving.
Chocoladeletters
Steun de vereniging en koop een chocoladeletter! De bestellingen kunnen tot 10 november
worden gedaan via de link Chocoladeletters voor ZPB
Vrijwilligers
Wist je dat heel onze vereniging wordt gerund door vrijwilligers? Denk daarbij aan bijvoorbeeld
het bestuur, de zwem- en waterpolocommissies en alle trainers die iedere week de trainingen
verzorgen langs de badrand. Zonder de inzet van al deze mensen zou er geen ZPB bestaan.
Waarschijnlijk wist je dat al, maar sta je daar niet altijd bij stil.
In deze rubriek laten wij je kennis maken met de organisatie van de zwemafdeling, dus ook met
de organisatie die niet altijd direct zichtbaar is. Want voordat je kan komen trainen of deel kan
nemen aan een zwemwedstrijd moet er veel geregeld worden.
Om te beginnen. Welke commissies zijn er, wat zijn de taken? Een overzicht hiervan vind je onder
de volgende link: http://zpb.nl/zwemmen/vrijwilligers/
In de komende nieuwsbrieven zullen we je nader kennismaken laten maken met de verschillende
commissies en hun vrijwilligers.

Waar kan ik mijn tijden terugvinden?
Ben je benieuwd naar je persoonlijke records? Op www. swimrankings.net kun je al je
gezwommen tijden terugvinden. Je hoeft alleen bij Atleten je naam in te vullen en al je
persoonlijke toptijden zijn in te vullen.
Wil je liever je tijden via een app raadplegen? Voor IOS kan je dan de app SwimRank downloaden.

