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Verplichte wedstrijden voor minioren

Verplichte wedstrijden voor junioren en ouder

HOOGTEPUNTEN

Naam: Naam: Vincent MoolhuijsenVincent Moolhuijsen

Geboren: Geboren: 3 januari 19943 januari 1994

Relatie: Relatie: met Kelly van Trightmet Kelly van Tright

FunctieFunctie  bijbij  Oceanus:Oceanus:  coordinatorcoordinator  jeugdjeugd  &&  ouderouder

Wat doe je in het dagelijks leven?Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben zweminstructeur/badmeester. Verder Ik ben zweminstructeur/badmeester. Verder 

geef ik personal training. Vanaf februari geef ik personal training. Vanaf februari 

volgend jaar ben ik vader. Tot slot ben ik nogvolgend jaar ben ik vader. Tot slot ben ik nog

Junioren Jeugd deel 1 (IJsselstein) (Geen 

publiek)

Minioren deel 1 (Hoofddorp) (Geen publiek)

Competie ronde 1 (Almere) (Geen publiek)

Junioren Jeugd deel 2 (Huizen) (Geen 

publiek)

19.

27.

4.

25.

In verband met COVID-19 is het verplicht om je voor elke training 

opnieuw in te schrijven. Kijk op de site de site voor de juiste button om je in 

te schrijven. 

Dit seizoen is er sprake van een nieuwe manier van trainen,  

namelijk horizontaal trainen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van 

de specialisatie van elke afdeling. Voor meer informatie kunt u  

terecht bij de coordinatoren.

Dit seizoen zullen de competities op een andere manier worden 

gehouden (5 rondes en nieuwe poules). Voor meer informatie zie de 

KNZB siteKNZB site.

Wedstrijdgeld zal voortaans per tikkie geiint worden door Diana de 

Groot (moeder van Tom). Zij doet dit namens de WZC. 

De cursus tijdwaarneming van dit jaar is komen te vervallen in 

verband met COVID-19. 

Voor aankomend seizoen zijn er nieuwe competitiepartners 

gevonden in de regio. Dit zijn De Aalscholvers en KON. AZ 1870.

5-7 dagen actief aan het trainen met crossfit.5-7 dagen actief aan het trainen met crossfit.

Hoe ben je bij Oceanus terecht gekomen?Hoe ben je bij Oceanus terecht gekomen?

Ik ben vanuit de leszwemmen gevraag door Lenie van der Meer om te Ik ben vanuit de leszwemmen gevraag door Lenie van der Meer om te 

komen zwemmen en dat doe ik nog steeds.komen zwemmen en dat doe ik nog steeds.
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De wedstrijdkalender, zoals die hiernaast gepresenteerd wordt, 

is onder voorbehoud. Er is in verband met COVID-19 nog veel         

onduidelijk over het door laten gaan van wedstrijden. Wanneer er 

meer bekend is over een specifieke wedstrijd zult u hierover bericht 

krijgen.

Ook is er dit seizoen een skills training op de maandagavond  

toegevoegd. Voor meer informatie zie de site.de site.

Vrijdag 21 augustus vond er een geslaagde teambuilding en tevens 

opening van het seizoen plaats met poldersporten in de Kwakel.
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Minioren deel 2 (Hoofddorp) (Geen publiek)

Competitie deel 2 (Aalsmeer?) 

Regio Minioren Finales (Locatie volgt)

https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/nieuws/aanmelden-voor-trainingen-289
https://www.knzb.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000050267
https://www.oceanusaalsmeer.nl/wedstrijdzwemmen/nieuws/extra-uitleg-maandag-avond-training-307


CATEGORIEËN

TRAININGSMOMENTEN

SWIMRANKINGS

CONTACT

SPULLEN

CategorieenCategorieen

Minioren 1

Minioren 2

Minioren 3

Minioren 4

Minioren 5

Minioren 6

Junioren 1

Junioren 2

Junioren 3

Junioren 4

Jeugd 1

Jeugd 2

Senioren

MeidenMeiden JongensJongens

2014

2013

2012

2011

2010

-

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003 en ouder

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002 en ouder

4 banenbad4 banenbad

Maandag 18:45 - 19:30

Vrijdag 18:00 - 19:30

6 banenbad6 banenbad

Maandag 18:00 - 19:30

Woensdag 18:00 - 19:30

Vrijdag 18:00 - 19:30

Zaterdag 07:00 - 08:30

Afmelden voor trainingenAfmelden voor trainingen

Vincent Moolhuijsen   0628221771

Sandie Bellaart   0655523427

Afmelden dient te worden gedaan bij de 

coordinator waarbij je traint. 

Wist u dat uw kind zijn/haar prestaties online te 

bekijken zijn? Op www.swimrankings.net kunt u bij 

atleten de naam van uw kind intikken, om vervolgens 

de beste tijden te zien per slag. Bij het klikken op 

een specifieke slag kunt u meer tijden bekijken, of 

zelfs bij een tijd bekijken hoeveelste uw kind van 

Nederland staat.

Voor het bestellen van een eerste setje clubkleding 

(shirt en broekje) kunt u terecht bij Sandie Bellaart 

(minioren@oceanusaalsmeer.nl). Voor latere 

bestellingen van tas, broekje of shirt kunt u terecht 

op www.endurosportz.nl. Oceanus zwemkleding valt 

te bestellen op www.selesdesign.com/Oceanus

Voor andere zwemkleding en zwemspullen kunt u 

terecht in Alphen aan de Rijn bij Zwemmen & Zo 

(www.zwemmenenzo.nl). Hierbij ontvangen leden van 

Oceanus (wel duidelijk aangeven) 10% korting bij 

hun aankoop. Zowel in de winkel als op de website 

kan dit (website code: oceanus). Weet u de maat 

van de zwemkleding niet zeker? Ook daarvoor kunt 

u hier advies krijgen. 

Regio Kring kort bad (Locatie volgt)

Regio Kring kort bad (Locatie volgt)

Regio Kring kort bad (Locatie volgt)

Regio kring kort bad (Locatie volgt)

21.

22.

23.

24.

Seizoen 2020-2021Seizoen 2020-2021

De kinderen van 6 t/m 11 jaar kunnen maandag van 18:00-18:40 

skillstraining volgen, voor de groep 12 t/m 18+ kan dit van 18:45-

19:30. Voor deze laatste groep is dit een gecombineerde skills/

zwemtraing

Welke vrijwilligerstaak doe je voor de club?Welke vrijwilligerstaak doe je voor de club?

Ik ben sinds dit jaar verantwoordelijk voor de grote lijnen binnen het Ik ben sinds dit jaar verantwoordelijk voor de grote lijnen binnen het 

zwemmen voor de planning.zwemmen voor de planning.

Hoe ervaar je de club?Hoe ervaar je de club?

Sinds we meer zijn gaan samenwerken merk ik dat je veel meer Sinds we meer zijn gaan samenwerken merk ik dat je veel meer 

mensen ziet en spreekt en dat maakt het ook leuker. Daarnaast vind mensen ziet en spreekt en dat maakt het ook leuker. Daarnaast vind 

ik het leuk om te zien dat we van elkaars kennis gebruik gaan maken!ik het leuk om te zien dat we van elkaars kennis gebruik gaan maken!

TRAINERS/STERS PER AVOND
Voor aankomend seizoen is onderstaande de indeling van trainers en 

trainsters per avond. 

MaandagavondMaandagavond

Skillstraining: Davy Heijsteeg.

4 banenbad: Sandie Bellaart, Angelo Lopes, Rick Fa-si-oen, Arno 

Stolk en Bianca Veldt.

6 banenbad: Vincent Moolhuijsen en Leendert Krist. 

WoensdagavondWoensdagavond

Vincent Moolhuijsen, Sandie Bellaart, Angelo Lopes en Peter 

Achterberg.

https://www.swimrankings.net/index.php?page=home
https://endurosportz.nl
http://www.selesdesign.com/Oceanus
https://www.zwemmenenzo.nl


VACATURES 
Penning-Penning-

meester:meester:

Financieel beheer van de club (o.a. contributie, 

begroting, ledenadministratie). Heb je vragen? Mail 

dan naar: penningmeester@oceanusaalsmeer.nl

Oceanus heeft altijd vrijwilligers nodig. Zou je het leuk vinden om iets Oceanus heeft altijd vrijwilligers nodig. Zou je het leuk vinden om iets 

te doen voor de club, alleen weet je nog niet wat? Meld je aan! te doen voor de club, alleen weet je nog niet wat? Meld je aan! 

Aanmelden kan bij: wedstrijdsecretariaat@oceanusaalsmeer.nlAanmelden kan bij: wedstrijdsecretariaat@oceanusaalsmeer.nl

VAKANTIES
Seizoen 2020-2021 (Regio Noord)Seizoen 2020-2021 (Regio Noord)

Zomervakantie: 4 juli t/m 16 aug

Herfstvakantie: 10 okt t/m 18 okt

Kerstvakantie: 19 dec t/m 3 jan

Oudjaarsavond: 31 dec

Nieuwjaarsdag: 1 jan

Voorjaarsvakantie: 20 feb t/m 28 feb

Goede vrijdag: 2 april

Pasen: 4 en 5 april

Koningsdag: 27 april

Meivakantie: 1 mei t/m 9 mei

Dodenherdenking: 4 mei

Bevrijdingsdag: 5 mei

Hemelvaart: 13 mei

Pinksteren: 23 mei

Zomervakantie 2021: 10 juli t/m 22 aug

Wel/niet trainenWel/niet trainen

niet

wo 14 vervalt

ma 28, wo 30 en za 2 wel

niet 

niet

wo 24 vervalt

wel

niet

niet

wo 5 vervalt

niet

niet

niet

niet

niet

HUIDIGE WZC COMMISSIE
Voorzitter: Vacant

Secretaris: Anne Schipper

Wedstrijdsecretariaat: Stefan Breebaart, Esther van Leeuwen en 

Jacqueline Blesgraaf

Coordinator junioren en ouder: Vincent Moolhuijsen

Coordinator minioren: Sandie Bellaart

Inner van het startgeld: Diana de Groot

Bestuurslid vanuit het wedstrijdzwemmen: Anne Schipper

(bv. Bol.com, Coolblue, Wehkamp of Booking.com) 

en doe daar je aankoop.

3. Je aankoop kost je niks extra’s, maar Oceanus 

ontvangt een deel van het aankoopbedrag om te 

besteden aan de vereniging.

Alvast dank voor uw hulp!

Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: 

www.oceanusaalsmeer.nl

VrijdagavondVrijdagavond

4 banenbad: Sandie Bellaart, Angelo Lopez, Rick Fa-si-oen en 

Marjolein van Vierzen. 

Door: Amber Bellaart

Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiele 

bijdrage leveren aan de vereniging, zonder dat het 

jou een cent extra kost!

Wil je de vereniging ook GRATIS sponsoren? Zorg er 

dan voor dat je voortaan je online aankopen doet via 

de SponsorKlikspagina van Stichting Vrienden van 

Oceanus. Met deze kleine moeite, kan de vereniging 

wat bijverdienen. 

SponsorKliks werkt heel simpel:

1. Ga naar de pagina van de Stichting Vrienden van 

Oceanus op SponsorKliks.

2. Zoek de webshop waar je aankoop wil doen

SPONSORKLIKS
6 banenbad: Vincent Moolhuijsen, Leendert Krist en Arjan Bellaart

ZaterdagochtendZaterdagochtend

Vincent Moolhuijsen en Peter Achterberg

https://www.oceanusaalsmeer.nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9508&cn=nl&ln=nl&fbclid=IwAR3lz07-ppIypbBzX073AIsZ43R9czxbqaevhbW-9M6TWnI21fkJsw1hSMw

