
 

Nieuwsbrief 

Video-analyse
Op 23 november vond in het zwembad van SPL de
video-analyse plaats van onze P-en C-zwemmers. 
Dr Komar, ex-Europese zwemkampioene
gespecialiseerd in de zwemsport voor kinderen en
jeugd, is voor deze gelegenheid speciaal afgereisd
vanuit Duitsland. In de voormiddag stond de video-
analyse op programma gecombineerd met een
speciale techniektraining. 
In de namiddag heeft Dr Komar, in aanwezigheid van
de ouders en trainers, de sterke en zwakke punten van
onze zwemmers onder de loep genomen. Dankzij deze
zwemtechnische analyse kunnen de trainers een
gerichter trainingsprogramma opstellen.
 

oktober-december 2019



ZWEMSTAGE

Om inzicht te krijgen in de capaciteiten van onze
zwemmers, werd op 19 oktober een lactaattest
georganiseerd in het zwembad van Halle, voor onze
groepen C2, C3 (met limiettijd voor BJK en VJK) en
elite. Bij zo’n test moeten de zwemmers 400m en
100m zwemmen. Na het zwemmen wordt telkens
bloed genomen en worden de lactaatwaarden
gemeten. Op basis van deze waarden kunnen dan
gerichte trainingstijden berekend worden op maat
van elke zwemmer. Zo kunnen de zwemmers aan
de ideale snelheden zwemmen om de gewenste
progressie te boeken. Voor deze test deed de
zwemclub beroep op de expertise van professor Jan
Olbrecht en zijn vrouw Pascale. Zij worden
internationaal gezien als de absolute top op vlak
van lactaatmetingen bij zwemmers. Het bewijs
hiervan zijn de ettelijke gouden medailles op
olympische spelen en wereldkampioenschappen
die zwemmers onder hun begeleiding behaald
hebben.

 

Lactaattesten

Op 13 oktober vond onze 3de open wedstrijd plaats in
SPL. Het was een waar feest. 197 zwemmers, behorend
tot 11 verschillende clubs hebben het beste van zichzelf
gegeven. Dit ganse gebeuren zou niet mogelijk
geweest zijn zonder onze officials en vrijwilligers, 54
moedige dames en heren hebben het reilen en zeilen
van dit event voor hun rekening genomen. Dikke merci
aan al onze vrijwilliger, bestuur, officials, zwemmers en
trainers om van deze wedstrijd een waar feest te
maken.  

Swimming Cup Zennevalei



AGENDA

Paco wedstrijd heeft tot doel de zwemmers van de
pré-competitie de mogelijkheid te geven zich te
meten met andere leeftijdsgenootjes en dit in een
superleuke en onstpannen sfeer. Het is de tweede
keer dat we met onze pré-competitie zwemmers
hieraan deelnemen. Voor onze allerjongste is het
een leuke kennismaking met het
competitiezwemmen en bovendien worden ze
allemaal beloond met een mooie medaille. 
In 2020 organiseren we onze eerste PACO
wedstrijd, meer info volgt.

 
23 december '19 - 3 januari '20: geen zwemles SPL
februari '20: start wafelverkoop
1 & 8 februari '20: opleiding official te Heverlee
8 maart '20: thuiswedstrijd te SPL
2020: PACO wedstrijd te SPL 

PACO WEDSTRIJD



Swimming Team
Zennevalei wenst
jullie alvast fijne
feesten en een

spetterend nieuwjaar

Fijne Feesten


