
 
 

 

 

 

 

 

Dag ouders, 

Dag competitiezwemmers/sters, 

 

Trainingen mei/juni 2022 voor de competitiegroep +11j & competitiezwemmers -11 jarigen 
 

-Vrijdag 20 mei van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining  competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Vrijdag 20 mei van 18h10 tot 20h00.   Zwemtraining  competitiegroep +11j. 

 

-Zaterdag 21 mei van 6h45 tot 7h30 à 7h45.  Core Stability training Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 21 mei van 7h30 à 7h45 tot 8h45.  Zwemtraining Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 21 mei van 09h15 tot 10h00.   Looptraining voor alle competitiezwemmers. 

-Zaterdag 21 mei van 10h30 tot 11h45.   Zwemtraining competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Zaterdag 21 mei van 17h00 tot 18h30.   Zwemtraining competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Maandag 23 mei van 17h45 tot 19h15.   Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Dinsdag 24 mei van 17h45 tot 19h15.   Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Woensdag 25 mei van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining competitiegroep -11j & pré-competitiegroep. 

-Woensdag 25 mei van 18h10 tot 20h00.   Zwemtraining competitiegroep +11j. 

 

-Donderdag 26 mei van 06h45 tot 08h00.  Geen zwemtraining, wedstrijd te Oostende. 

 

-Vrijdag 27 mei van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining  competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Vrijdag 27 mei van 18h10 tot 20h00.   Zwemtraining  competitiegroep +11j  voor niet deelnemers in Oostende. 

 

-Zaterdag 28 mei van 6h45 tot 7h30 à 7h45.  Core Stability training Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 28 mei van 7h30 à 7h45 tot 8h45.  Zwemtraining Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 28 mei van 09h15 tot 10h00.   Looptraining voor alle competitiezwemmers. 



-Zaterdag 28 mei van 10h30 tot 11h45.   Zwemtraining competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Zaterdag 28 mei van 17h00 tot 18h30.   Zwemtraining competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Maandag 30 mei van 17h45 tot 19h15.   Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Dinsdag 31 mei van 17h45 tot 19h15.   Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Woensdag 01 juni van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining competitiegroep -11j & pré-competitiegroep. 

-Woensdag 01 juni van 18h10 tot 20h00.   Zwemtraining competitiegroep +11j. 

 

-Donderdag 02 juni van 06h45 tot 08h00.  Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Vrijdag 03 juni van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining  competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Vrijdag 03 juni van 18h10 tot 20h00.   Geen zwemtraining, lactaattesten voor de geselecteerden. 

 

-Zaterdag 04 juni van 6h45 tot 7h30 à 7h45.  Core Stability training Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 04 juni van 7h30 à 7h45 tot 8h45.  Zwemtraining Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 04 juni van 09h15 tot 10h00.   Looptraining voor alle competitiezwemmers. 

-Zaterdag 04 juni van 10h30 tot 11h45.   Zwemtraining competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Zaterdag 04 juni van 17h00 tot 18h30.   Zwemtraining competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Dinsdag 07 juni van 17h45 tot 19h15.   Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Woensdag 08 juni van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining competitiegroep -11j & pré-competitiegroep. 

-Woensdag 08 juni van 18h10 tot 20h00.   Zwemtraining competitiegroep +11j. 

 

-Donderdag 09 juni van 06h45 tot 08h00.  Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Vrijdag 10 juni van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining  competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Vrijdag 10 juni van 18h10 tot 20h00.   Zwemtraining  competitiegroep +11j. 

 

-Zaterdag 11 juni van 6h45 tot 7h30 à 7h45.  Core Stability training Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 11 juni van 7h30 à 7h45 tot 8h45.  Zwemtraining Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 11 juni van 09h15 tot 10h00.   Looptraining voor alle competitiezwemmers. 

-Zaterdag 11 juni van 10h30 tot 11h45.   Zwemtraining competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Zaterdag 11 juni van 17h00 tot 18h30.   Geen zwemtraining, wegens examenperiode. 

 

-Maandag 13 juni van 17h45 tot 19h15.   Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 



-Dinsdag 14 juni van 17h45 tot 19h15.   Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Woensdag 15 juni van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining competitiegroep -11j & pré-competitiegroep. 

-Woensdag 15 juni van 18h10 tot 20h00.   Zwemtraining competitiegroep +11j. 

 

-Donderdag 16 juni van 06h45 tot 08h00.  Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Vrijdag 17 juni van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining  competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Vrijdag 17 juni van 18h10 tot 20h00.   Zwemtraining  competitiegroep +11j. 

 

-Zaterdag 18 juni van 6h45 tot 7h30 à 7h45.  Core Stability training Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 18 juni van 7h30 à 7h45 tot 8h45.  Zwemtraining Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 18 juni van 09h15 tot 10h00.   Looptraining voor alle competitiezwemmers. 

-Zaterdag 18 juni van 10h30 tot 11h45.   Zwemtraining competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Zaterdag 18 juni van 17h00 tot 18h30.   Geen zwemtraining, wegens examenperiode. 

 

-Maandag 20 juni van 17h45 tot 19h15.   Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Dinsdag 21 juni van 17h45 tot 19h15.   Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Woensdag 22 juni van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining competitiegroep -11j & pré-competitiegroep. 

-Woensdag 22 juni van 18h10 tot 20h00.   Zwemtraining competitiegroep +11j. 

 

-Donderdag 23 juni van 06h45 tot 08h00.  Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Vrijdag 24 juni van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining  competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Vrijdag 24 juni van 18h10 tot 20h00.   Zwemtraining  competitiegroep +11j. 

 

-Zaterdag 25 juni van 6h45 tot 7h30 à 7h45.  Core Stability training Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 25 juni van 7h30 à 7h45 tot 8h45.  Zwemtraining Competitiegroep +11j. 

-Zaterdag 25 juni van 09h15 tot 10h00.   Geen looptraining voor alle competitiezwemmers. 

-Zaterdag 25 juni van 10h30 tot 11h45.   Zwemtraining competitiezwemmers -11j & pré-competitiegroep. 

-Zaterdag 25 juni van 17h00 tot 18h30.   Geen zwemtraining, wedstrijd in de namiddag te Izegem. 

 

-Maandag 27 juni van 17h45 tot 19h15.   Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Dinsdag 28 juni van 17h45 tot 19h15.   Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Woensdag 29 juni van 17h30 tot 18h30.   Zwemtraining competitiegroep -11j & pré-competitiegroep. 



-Woensdag 29 juni van 18h10 tot 20h00.   Zwemtraining competitiegroep +11j. 

 

-Donderdag 30 juni van 06h45 tot 08h00.  Competitiegroep +11j & -11 jarigen. 

 

-Zaterdag 02 juli van 17h00 tot 18h30.   Zwemtraining voor de ganse competitiegroep in 50m bad te Brugge, aanwezig in de inkom te Brugge om 16h40. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Trainerskorps ZTZ 

 

 


