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EDITORIAAL

OP DE AGENDA

Welkom bij ons 2e nummer van
ZWEMBOOK.
Bedankt voor de toffe reakties na het
verschijnen van ons eerste nummer!

Informatie over wedstrijden en trainingen staan vermeld op de site

Voor dit 2e nummer ontvingen we
een spontane bijdrage van Maaike,
trainster bij de zeepaardjes, over ons
testmoment op 9 januari. We zetten
haar meteen ook ‘In de kijker’.
We bespreken ook de stabilisatieoefeningen die Davy uitwerkt voor
de competitie, maar die eigenlijk
interessant kunnen zijn voor alle
sportbeoefenaars.
Ik hoop dat u mag genieten van dit
nummer, en kijk uit naar uw reakties.
Patrick Vyvey
Redacteur

19 februari Sportgala Lebbeke
21 februari AZL Winterwandeling
We maken een gezellige wandeling van zo'n 7 km langs de oevers van de
Dender. Start en aankomst aan de kerk van Wieze. Afspraak stipt om 10.00 uur.
Iedereen welkom !!
Inschrijven via keppens.j@telenet.be

IN DE KIJKER
Spontane bijdrage van
Maaike De Mey
9 januari 2016
was het alweer
zover: een AZLTESTMOMENT !
Vele
kinderen
kwamen langs,
mijn
taak
bestond eruit na
te gaan waar ze
al goed in waren. Vrolijk riep ik heel
vaak: "het is een zeepaardje, het is
eentje voor mij !" Want zo beschouw ik
deze groep, mijn groep, mijn kindjes.
15 jaar oud was ik toen me gevraagd
werd om lesgever te worden in het
kleine bad. Neen zeggen kon ik niet
om de simpele reden dat ik altijd al
graag met jonge kinderen werkte.

UW BIJDRAGE
Graag nodigen we al onze lezers uit
om zelf ook een stukje te schrijven
voor onze nieuwsbrief. Is er op
training iets speciaals gebeurd dat
u wil delen, hebt u iets gelezen of
gehoord ivm de zwemsport,… Of
heeft zoon of dochter een leuke
tekening gemaakt rond het thema
zwemmen ?
Mail het ons of kom eens langs in de
‘bokaal’.

Het resulteerde zelfs in een job als
kleuterjuf !
Dat ik nu na bijna 7 jaar nog steeds
lesgever ben van de zeepaardjes
doet me ontzettend veel plezier. Ik
zou de liefde die ik van de kinderen
krijg niet kunnen missen. Ze zijn er om
spelend te leren, elk op hun eigen
tempo!
Ik heb in al deze jaren al ontzettend
veel bijgeleerd. Het zwembad is
een soort thuiskomen voor mij. Zeker
omdat ik al 15 jaar actief lid ben. Ooit
startte ik als zwemmer en nu ben ik
lesgever bij de zeepaardjes en Start 2
Swim ! Ik hoop dit alles nog jaren te
mogen volhouden !
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WIST JE DATJE…

UIT DE PRAKTIJK : DROOGTRAINING

Wist je dat je veel vocht verliest
tijdens het zwemmen ?

“Skill-Up Your Physicals” : stabilisatie-oefeningen voor de competitiezwemmers

Wel eens beseft dat je tijdens het
zwemmen zweet, en dus vocht, zout
en mineralen verliest ? En dit geldt
niet alleen voor fanatieke zwemmers
maar
ook
voor
recreatieve
baantjestrekkers.
Bij de competitie-zwemmers zie
je ze staan aan de rand van het
bad : de bidons met water of
sportdrank. Ook de zwemmertjes
van de zwemschool of Start-toSwimmers halen er voordeel uit. Een
goede vochtbalans is essentieel
in de energiehuishouding van ons
lichaam. Het is zelfs zo dat een
zwemmer die het rustig aan doet,
dus met een lage hartslagintensiteit,
meer vet verbrandt en meer vocht
afstaat. Bij vochttekort is de kans op
kramp ook groter.
Door dorstlessers te drinken (probeer
zelf uit wat je het lekkerste vind) zul je
beter presteren en je de rest van de
dag energieker voelen.

Sinds
enkele
weken
is
het
aanbod stabilisatie-training voor
competitiezwemmers uitgebreid, met
sessies op woensdag en zaterdag.
Davy Baert is stabilisatie-coach en
zwemtrainer
en besteedt er de
nodige aandacht aan.
Hij bedacht de ‘DavyApp’ : enkele
webpagina’s
uitleg
over
de
oefeningen die aangeleerd worden,
en waar de kinderen ook aangepaste
muziek kunnen suggereren voor
tijdens de sessies. Zeker eens kijken :
davy.aquariuslebbeke.be
De oefeningen zijn gebaseerd op Skill-Up, een uniek softwarepakket waarmee
trainers en lesgevers specifieke fysieke programma’s kunnen samenstellen.
Onze DavyApp toont wat gebruikt wordt in de AZL trainingen.
"We geven deze training aan de competitie-zwemmers", zegt Davy, "maar dit
stelt wel enkele eisen : de zwemmers moeten vroeger komen en de les gaat
door in het zaaltje achter de cafetaria. Misschien niet ideaal, maar het lukt".
Voor uw agenda
Het 'Skill-Up Your Physicals' project kwam tot stand onder impuls van het
'Expertiseteam Topsport' binnen de Vlaamse Zwemfederatie.
Annie Bijloos heeft contact opgenomen met Kim Van Malderen, kinesist VZF en
coördinator van de topsportschool waar ze manueel therapeute en medisch
verantwoordelijke is. Op 15 april om 19u komt Kim spreken over het belang van
“droogtraining”. Noteer alvast de datum, details volgen nog.

MARIA-LICHTMIS : PANNENKOEKENVERKOOP
Op initiatief van Johan Keppens,
u weet wel, onze Minister van
Feestelijkheden die niet kan stilzitten,
verkocht de club op 30 januari
pannenkoeken.
De pakjes van 6 en 12 pannenkoeken
vlogen écht letterlijk de deur uit :
102 kilogram zijn er verkocht !
Bedankt Johan voor het mooie en
geslaagde initiatief. Voor wie er geen
gekocht heeft : jammer !!
Ze zijn overheerlijk !
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