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Beste, 
 
Uw zoon/dochter heeft zijn/haar brevet van 25m gehaald, waarvoor een dikke proficiat.  Dit wil zeggen dat uw kind nu klaar 
is om over te gaan naar de zwemclub, indien hij/zij dit wil uiteraard. In NVG1 wordt vooral aandacht besteed aan de 
vervolmaking en automatisatie van de schoolslagbeweging en de basis van de crawl en rugslag worden aangeleerd. 
 
De uren van NVG1 zijn als volgt: 
•Dinsdag: van 16u30 tot 17u30 of van 17u30 tot 18u30 
•Donderdag: van 16u30 tot 17u15 of van 17u15 tot 18u00 
 
Zowel op dinsdag als donderdag is men vrij in keuze van groep. Er worden dezelfde oefeningen gegeven aan beide groepen, 
dus er is geen sprake van niveauverschil. 
 
Men is uiteraard niet verplicht om 2x/week te komen zwemmen. Hoe meer men traint, hoe beter men wordt en hoe sneller 
men uiteraard wordt doorgeschoven naar een volgende groep (NVG 2, 3…) 
 
Praktisch: 
Het grote verschil met de zwemlessen is dat er voortaan geen verantwoordelijke van de club jullie kinderen staat op te 
wachten om de aanwezigheden te noteren en een kleedkamer toe te wijzen. Je kind mag zich omkleden in de 
groepskleedkamers, kleedkamer 2 voor de meisjes en kleedkamer 5 voor de jongens. Er worden geen ouders meer 
toegelaten in de groepskleedkamers, omdat zwemmers van alle leeftijden zich hier omkleden!!  
Heeft uw kind toch nog begeleiding nodig dan kan dit in de individuele kleedkamers. De kinderen mogen na het omkleden 
rechtstreeks naar het doelgroepenbad gaan (= zelfde bad als bij de zwemlessen), waar de trainer ook naar toe komt. Na de 
les noteert de lesgever de aanwezigheden. Je hoeft ook niet te verwittigen wanneer je kind ziek is of een keer niet kan 
komen. 
 
Wat hebben de zwemmers nodig voor de zwemtrainingen? Een zwembroek of badpak natuurlijk, een zwembrilletje en 
zwemvliezen om de crawl te oefenen. Voor de meisjes is een badmuts ook geen overbodige luxe, zodat de haren niet in de 
weg hangen tijdens het zwemmen. 
 
Indien jullie besluiten om lid te worden van de zwemclub, zou ik willen vragen om online een aansluitingsformulier in te 

vullen via de website www.hzc.be  AANBOD  LID WORDEN  Inschrijvingsformulier. Deze gegevens worden 

doorgegeven aan de Vlaamse Zwemfederatie die dan voor de zwemmers een verzekering afsluit bij Arena. 

 
Verder dient er ook lidgeld te worden betaald.  Het lidgeld wordt in mindering gebracht met het eventueel nog 
openstaande bedrag van de lessenreeks.   
 
Vanaf het ogenblik dat een zwemmer effectief lid is van de zwemclub (vanaf NVG1), mag deze ook deelnemen aan 
wedstrijden. Dit is uiteraard geen verplichting  Onze club neemt 1x/maand deel aan een wedstrijd en de info hieromtrent 

evenals de inschrijvingspagina vind je eveneens terug op onze website www.shark.vlaanderen  wedstrijden  niet-
vergunninghouders.  Mocht je hieromtrent vragen hebben, kan je hiervoor ook steeds terecht bij de trainer. Maar 
nogmaals, deelname is vrijblijvend. Na de 2de deelname krijgt de zwemmer eenmalig een t-shirt dat gedragen wordt op de 
wedstrijden. 
 

Verder ga je op regelmatige basis ook mail ontvangen van het secretariaat mbt de activiteiten die de club organiseert.  
Mocht je in de toekomst geen mails van ShaRK ontvangen, gelieve dan even een mailtje te sturen naar 
secretariaat.shark@gmail.com dan passen wij onze gegevens aan. 
 Je kan alle activiteiten en nieuws van ShaRK uiteraard ook volgen op onze website www.shark.vlaanderen of via facebook. 
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, mag je ons uiteraard ook steeds contacteren. 
 
Wij hopen jullie zoon/dochter te mogen verwelkomen in onze club en wensen hem/haar alvast nog veel zwemplezier. 
 
Mvg, 
Secretariaat ShaRK/ secretariaat.shark@gmail.com  
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