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Verplichte wedstrijden voor junioren en ouder

Een feestelijke einde seizoens training.
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Trainen volgens schema.
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Wat een bijzonder seizoen hebben we achter de rug waarin de 

Corona maatregelen de hoofdrol speelden. Dit jaar hebben we 

afscheid moeten nemen van Sandie. Tevens gaat Vincent stoppen 

met zijn taken als hoofdtrainer. Hij hoopt de laatste training iedereen 

nog even gedag te kunnen zeggen. Gelukkig hebben we Peter en 

Arno bereid gevonden om de taak van hoofdtrainer te gaan vervullen. 

Zij zijn ondertussen beiden begonnen aan een trainerscursus. 

Langs deze weg bedanken we Sandie en Vincent voor hun inzet en 

wensen wij Peter en Arno heel veel succes toe!

WOORD VOORAF

Op woensdag 25 augustuswoensdag 25 augustus is er een nieuwe editie van de 

poeloversteek op een nieuw parcoursnieuw parcours! De Poeloversteek is een 

jaarlijks terugkerend openwaterzwemevenement waarbij de 

Westeinderplas zwemmend wordt overgestoken. 

(Oud) Oceanus 

zwemmers van diverse 

leeftijden kunnen 

verschillende afstanden 

zwemmen (6km, 3km, 

1,5km of 750m). 

Meer informatie over het 

vernieuwde parcours, 

inschrijven en meer vindt 

u hiernaast of op de 

websitewebsite. 

Het bizarre zwemseizoen zit er alweer bijna op. Door corona zijn 

er bijna geen wedstrijden gezwommen en was er sowieso eigenlijk 

te weinig tijd om in het water te liggen. Het nieuwe seizoen, waarin 

hopelijk alles weer kan, willen we starten met de gebruikelijke 

PoldersportPoldersport activiteit. 

Reserveer alvast vrijdag 27 augustusvrijdag 27 augustus vanaf 18.00 uurvanaf 18.00 uur in je agenda. 

De officiele uitnodiging met alle details rondom aanmelden etc. 

volgt binnenkort.

Op vrijdag 2 juli is er een feestelijke einde seizoens training. Info 

hierover volgt nog via app of mail.
Aan het begin van het nieuwe seizoen volgt meer Aan het begin van het nieuwe seizoen volgt meer 

informatie over de wedstrijdkalender. informatie over de wedstrijdkalender. 

https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/nieuws/poeloversteek-2021-357


SWIMRANKINGS

CONTACT
Afmelden voor trainingenAfmelden voor trainingen

Peter Achterberg  06 45741433

Arno Stolk   06 48983422

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.

(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!

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

VAKANTIES
Seizoen 2021-2022 (Regio Noord)Seizoen 2021-2022 (Regio Noord)

Wordt komend seizoen nog meer 

over bekend.

Zomervakantie: 10 juli t/m 22 aug

Herfstvakantie: 16 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie: 25 dec t/m 9 jan

Oudjaarsavond: 31 dec

Nieuwjaarsdag: 1 jan

Wel/niet trainenWel/niet trainen

niet

Alleen op ma 18 en vr 22 

okt, rest vervalt

Alleen op ma 27 dec, ma 3 

jan en vr 7 jan. Rest vervalt

niet 

niet

EVEN VOORSTELLEN
Naam (links): Naam (links): Peter AchterbergPeter Achterberg

Leeftijd: Leeftijd: 43 jaar43 jaar

Kinderen: Kinderen: Dochters Lente en PippiDochters Lente en Pippi

FunctieFunctie  bijbij  Oceanus:Oceanus:  

mede-hoofdtrainermede-hoofdtrainer

Hallo allemaal – ik ben Peter Achterberg. Een jaar of 7 geleden 

kwam ik als hulptrainer aan de badrand te staan toen mijn dochters 

(eerst Pippi en daarna Lente) gingen zwemmen bij de minioren. Het 

allerleukste vind ik te zien hoeveel vooruitgang zwemmers maken. 

Afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor veel zwemmers, en voor de 

wedstrijdzwemafdeling. Samen met Arno ga ik mijn schouders eronder 

zetten weer te bouwen aan het wedstrijdzwemmen. Geholpen door 

velen binnen (alle vrijwilligers, ouders en zwemmers) en buiten de club 

(we doen bijvoorbeeld een trainerscursus in Alkmaar) kijken we uit 

naar het volgende seizoen waarin we weer normaal kunnen trainen en 

wedstrijden kunnen gaan zwemmen.

Naam (rechts): Naam (rechts): Arno StolkArno Stolk

Leeftijd: Leeftijd: 40 jaar40 jaar

Kinderen: Kinderen: Zoon Bram en dochter Zoon Bram en dochter 

CarlienCarlien

FunctieFunctie  bijbij  Oceanus:Oceanus:  

mede-hoofdtrainermede-hoofdtrainer

Peter aan het woordPeter aan het woord

Ik ben Arno Stolk, 40 jaar en woon in Kudelstaart. Mijn kinderen, Bram 

en Carlien, zitten alletwee op wedstrijdzwemmen en ik zit bij het 

triathlon team. De afgelopen jaren heb ik borstcrawl leren zwemmen 

van Vincent dus de oefeningen komen me bekend voor, en weet 

goed waar op gelet moet worden voor een goede techniek. Ook zijn 

we begonnen met de trainerscursus om iedereen nog beter voor te 

bereiden en te begeleiden naar de wedstrijden toe. Kortom, ik heb 

enorm veel zin in het komende seizoen!

Arno aan het woordArno aan het woord

SPULLEN
Voor het bestellen van een eerste setje clubkleding 

(shirt en broekje) kunt u terecht bij 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 overige kleding kunt u bij een zaak als 

Decathlon kijken. Deze hebben over het algemeen 

goede zwemspullen voor een niet al te hoge prijs. 

https://www.swimrankings.net/index.php?page=home
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9508&cn=nl&ln=nl&fbclid=IwAR3lz07-ppIypbBzX073AIsZ43R9czxbqaevhbW-9M6TWnI21fkJsw1hSMw
https://endurosportz.nl
http://www.selesdesign.com/Oceanus
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Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: 

www.oceanusaalsmeer.nl

TRAININGSMOMENTEN
6 banenbad6 banenbad

Maandag 18:00 - 19:30

Woensdag 18:00 - 19:30

Vrijdag 18:00 - 19:30

Zaterdag 07:00 - 08:30

VACATURES 
We zijn voor volgend seizoen op zoek naar mensen 

die willen helpen de afdeling wedstrijdzwemmen uit 

te breiden. Zo zoeken we; 

   Leden voor in de wedstrijdzwemcommissie    Leden voor in de wedstrijdzwemcommissie 

Zij zullen zich bezig houden met de diverse 

aspecten binnen de afdeling. Denk hierbij aan 

contact houden met de leden, uitgifte kleding, 

organiseren activiteiten en helpen plannen van een 

wedstrijdkalender. 

   Iemand voor het wedstrijdsecretariaat Iemand voor het wedstrijdsecretariaat

Hierbij zoeken we naar iemand die handig is met 

computers en kan helpen aanmelden bij wedstrijden, 

organiseren van wedstrijden en uitnodigen van de 

zwemmers. 

   Tijdwaarnemers (officials)Tijdwaarnemers (officials)

Tevens zoeken we tijdwaarnemers. Officials die 

na een cursus de tijden tijdens wedstrijden kunnen 

klokken. 

Meld je aan! Zonder vrijwilligers geen vereniging. Vind 

je het leuk om iets te doen voor de club, maar weet 

je nog niet wat? Meld je dan aan via: 

wedstrijdsecretariaat@oceanusaalsmeer.nlwedstrijdsecretariaat@oceanusaalsmeer.nl

Langs deze weg wensen we iedereen een fijne vakantie toe! Op 

naar seizoen 2021-2022 met een stuk meer zwemwedstrijden en 

trainingen. 

TrainersTrainers

De trainers per avond worden 

bij aanvang van het seizoen 

duidelijk gemaakt. 

https://www.oceanusaalsmeer.nl

