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Zwemkamp 2017 

 

Beste zwemmers, ouders en/of verzorgers, 

WVZ Wedstrijdzwemmen heeft een traditie hoog te houden als het gaat om het organiseren van 

zwemkampen voor alle zwemmers. De afgelopen jaren waren de zwemkampen in Zeist en Esbjerg 

een groot succes. 

Afscheid  
Met name Richard Koudijs, Susan Breugem en Karin en Eric van Straaten zijn jarenlang actief geweest 
om deze kampen te organiseren en te begeleiden. Zij vonden het nu tijd om het stokje door te geven 
aan een nieuwe generatie.  Richard, Susan, Karin en Eric heel hartelijk bedankt voor jullie jarenlange 
enthousiaste inzet!  
  
Locatie en datum 

Natuurlijk zijn we er in geslaagd om een mooie locatie te vinden voor ons jaarlijkse zwemkamp. Het 

komende voorjaar gaan we -na enkele jaren van afwezigheid- weer naar het ons welbekende 

complex in Vittel in Frankrijk, in de periode van: zondag 30 april t/m donderdag 4 mei 2017. 

We verzamelen op zondagmorgen 30 april om 07.00 uur en we vertrekken om 07.30 uur met een 

dubbeldekker richting Vittel. De aankomst in Vittel zal ongeveer om 15.30-16.00 uur zijn.  

De zwemtrainingen worden gehouden in een 50m bad. We hebben daar 4 uur per dag de beschikking 

over meerdere banen. Bovendien is het op loopafstand van de accommodatie gelegen. Inmiddels zijn 

de accommodatie en het zwembad gereserveerd. Tijdens het kamp zullen er naast de 

zwemtrainingen ook diverse leuke activiteiten worden georganiseerd,  zoals een uitstapje en sport- 

en spelactiviteiten. 

Kosten 

De kosten per deelnemer bedragen EUR 275,-. In dit bedrag is al een bijdrage vanuit WVZ verwerkt. 

We gaan onderzoeken of het mogelijk is om voor het trainingskamp sponsors te vinden. Daarom 

willen we iedereen die WVZ een warm hart toedraagt – en dus ook jou! – dringend vragen om in zijn 

of haar omgeving te kijken of er mogelijkheden bestaan het trainingskamp te sponsoren.  

Aanmelden 

Je kunt je als deelnemer voor het trainingskamp aanmelden door een e-mail te sturen naar:  

rjtermoshuizen@gmail.com. 

Wij vragen je zo spoedig mogelijk -maar uiterlijk voor 1 januari 2017- te reageren.  

Als je ideeën hebt voor sponsoring, reageer dan eveneens naar het bovenvermelde e-mailadres.  
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Aanbetaling 

De aanbetaling voor het kamp bedraagt € 100.- Dit bedrag kun je overmaken op gironummer 

NL47INGB0001262211, t.n.v. zwemvereniging WVZ Zoetermeer, onder vermelding van de naam van 

de zwemmer en ‘trainingskamp Vittel’.  

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, hanteren we het tijdstip 

van betaling als selectiecriterium. We hebben kunnen reserveren voor 65 zwemmers.  

Dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Vóór 1 april 2017 dient het volledige bedrag betaald te 

zijn. 

Let wel: i.v.m. de door ons gereserveerde accommodatie en zwembad kan de aanbetaling niet meer 

worden terug gegeven. Bij afzegging tot 31 maart 2017 is de helft van het kampgeld verschuldigd en 

bij afzegging na 31 maart 2017 is het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard is er de mogelijkheid 

om bij calamiteiten van de hierboven beschreven betalingsregeling af te wijken. 

Op dit moment is het nog niet bekend welke trainers en begeleiders mee zullen gaan naar Vittel. 

Houd de website in de gaten voor meer informatie over het zwemkamp! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de zwemkampcommissie 

Ronald Termoshuizen 

 


