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Beste zwemmers, ouders/verzorgers, 

Zoals aangekondigd in de newsflash aan het begin van het nieuwe zwemseizoen, volgt hier een meer 
uitgebreide nieuwsbrief. 

Indeling badwater 

Voor de zomer is er hard gewerkt aan de indeling van het badwater door de trainers en WZC en 
overige betrokkenen. Hierbij zijn alle belangen van de groepen zorgvuldig afgewogen. Doordat we 
minder trainingsuren hebben in De Pals in Westervoort, hebben we bijna bij alle groepen 
trainingsuren weg moeten halen. Dat is jammer en niet leuk. 

Door meer in elkaar te schuiven hebben we dat voor een groot deel kunnen herstellen, maar helaas 
(nog) niet voor alle groepen naar volledige tevredenheid. Dat komt onder andere door beperkte 
middelen qua trainers, zwemwater en financiën. Toch gaan we met het nieuwe schema van start. Tot 
aan de kerst gaan we monitoren of er nog ergens ruimte is in de baanindeling, om ook die groepen te 
kunnen bedienen! 

 

Trainingsschema vanaf 1 oktober: 
  
Dag                  Tijd                   Waar                            Wie 
  
Maandag           17:00 – 18:30   Valkenhuizen                Minioren 

17:00 – 18:30   Valkenhuizen                Junioren A | Jeugd A 
17:00 – 18.30   Valkenhuizen                Senioren A 
17:00 – 18:30    Valkenhuizen                Jeugd B  

 
Dinsdag            19:00 – 20:00  De Pals                         Junioren 1 

19:00 – 20:30   De Pals                         Senioren A 
19:00 – 20.30   De Pals                         Junioren A | Jeugd A 
20:00 – 21:00   De Pals                         Masters 

  
Woensdag         18:00 – 19:00   De Pals                         Junioren A | Jeugd A | Senioren A 

19:00 – 20:00   De Pals                         Landtraining Junioren A | Jeugd A | Senioren A 
  

Donderdag        18:00 – 19:00   De Grote Koppel            Swimkick 
18:00 – 19:30    De Grote Koppel            Minioren 
18:00 – 19:30    De Grote Koppel            Senioren A | Senioren B 
18:00 – 19:30    De Grote Koppel            Junioren B 
18:00 – 19:00    De Pals                         Junioren 1 
18:00 – 19:00    De Pals                         Junioren A | Jeugd A | Jeugd B 

  
Vrijdag              17:30 – 19:00    Valkenhuizen                 Junioren 1 

17:30 – 19:00    Valkenhuizen                 Junioren A | Jeugd A | Senioren A 
17:30 – 19:00    Valkenhuizen                 Junioren B | Jeugd B | Senioren B 

  
Zaterdag           08:00 – 09:00    Valkenhuizen                 Swimkick 

08:00 – 09:00    Valkenhuizen                 Minioren 
08:00 – 09:00    Valkenhuizen                 Senioren B 
08:00 – 09:00    Valkenhuizen                 Masters 
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Informatie avond ouders Swimkick / Minioren 

We kunnen ons voorstellen dat er vele vragen zijn van ouders als hun kind wedstrijden gaat 
zwemmen bij ESCA. Op de website kunt u veel informatie vinden, maar we kunnen ons ook 
voorstellen dat het fijn is om eventuele vragen direct te kunnen stellen. Daarom houden we een 
informatieavond op donderdag 4 oktober in De Grote Koppel vanaf 18:00 

Wedstrijdkalender 

Op de website van ESCA staat veel informatie, waaronder de gehele wedstrijdkalender voor het 
seizoen 2018/2019. Mocht je vragen hebben, dan kan je contact opnemen met de 
wedstrijdcommissie. 

Trainingstijden en afmelden 

Ook de trainingstijden staan op de website mocht je het niet meer weten. We vinden het belangrijk 
dat je je tijdig afmeld voor de training als je een keer niet kunt of ziek bent. Dat kan via 
escatrainers@esca-zwemmen.nl.  

Als je je bij wedstrijden niet op tijd afmeldt dan krijgt ESCA daar een boete voor vanuit de KNZB. Deze 
kosten zullen worden verhaald op de zwemmer en/of zijn/haar ouders. 

Informatie wedstrijdzwemmen 

Op de website staat nog meer informatie voor de beginnende wedstijdzwemmer en voor ouders. 
Lees dit door en stel je overige vragen aan ons!  

Wedstrijdkleding 

Een veel gestelde vraag van ouders is wat de kledingvoorschriften zijn op zwemwedstrijden. Dit is 
simpel. Voor de Swimkick en Minioren is een gewoon wit shirt verplicht. Een officieel ESCA 
wedstrijdtenue is mooi, maar niet noodzakelijk. Vanaf junioren dienen de zwemmers een officieel 
ESCA tenue te dragen. ESCA heeft een afspraak met Huisman Sport in Huissen. Hier kun je je  tenue 
laten opmeten en bestellen. Op de website van ESCA vind je meer informatie. 

ESCA-wedstrijd organisatie 

Wie zijn nu de mensen achter ESCA wedstrijdzwemmen? Een veel gestelde vraag waar ik in het kort 
antwoord op wil geven. ESCA wedstrijdzwemmen is onderdeel van ESCA dat naast de discipline 
wedstrijdzwemmen (WZ), ook de disciplines recreatief zwemmen (REZ) en Waterpolo (ENC) behelst. 

ESCA WZ bestaat uit een voorzitter (vacature), wedstrijdcommissie (Yoka, Marion, Lineke), 
coördinator Jeugd | Junioren | Senioren (Marc) en coördinator Swimkick | Minioren (Rens) en de 
ledenadministratie ESCA WZ(Tom). Ook heeft ESCA WZ een feestcommissie, die momenteel niet is 
bemand. Daarnaast zijn er nog veel vrijwilligers, trainers, officials en anderen die zich inzetten voor 
ESCA WZ.  
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Feestcommissie 

ESCA WZ heeft momenteel geen feestcommissie. Dat betekent niet dat we geen feesten/activiteiten 
willen organiseren. Hier hebben we jullie hulp bij nodig. Gelukkig zijn er al twee ouders die het 
kerstgala willen organiseren. Naast deze activiteit, staan ook nog andere activiteiten op de agenda 
(Kerstborrel, Nordhorn, Clubkampioenschappen et cetera). Je kunt je bijvoorbeeld opgeven voor één 
activiteit, zonder “vast te zitten” aan een feestcommissie. Wil je helpen meld je dan bij één van de 
eerder genoemde personen van de wedstrijd organisatie. 

Verhoging contributie 

De grootste kostenpost van een zwemvereniging is het huren van badwater bij Sportbedrijf Arnhem 
(Valkenhuizen en De Grote Koppel) en bij De Pals (Westervoort). De trainers en alle andere 
kaderleden krijgen niet betaald door ESCA. In de Algemene Leden Vergadering besloten de 
contributie met 2% te verhogen. Dit is toegepast met ingang van 1 september 2018. Hiernaast is er 
een extra contributie categorie gekomen voor Jeugd en Senioren. De contributie tarieven staan op de 
website van ESCA. Mocht je toch nog vragen hebben over de contributie, neem dan gerust contact 
met Tom op.  Helaas moet gezegd worden dat op dit moment de contributiegelden niet de kosten 
van het badwater dekken. Een aanpassing voor enkele groepen zwemmers is hierdoor noodzakelijk. 
Hoe, wat en wanneer weten we nog niet. We komen hier nog op terug. 

Vacatures 

Op dit moment zoeken we ouder(s) die kunnen helpen bij het onderhouden en posten van 
nieuwsberichten op Facebook. 

Nieuwe officials/tijdwaarnemers zijn altijd welkom, voornamelijk bij de Swimkick / Minioren. Geen 
officials, geen wedstrijden. Helaas is dit jaar de cursus al gestart, maar opgeven voor volgend seizoen 
mag natuurlijk altijd! Je kunt je aanmelden door een bericht te sturen naar één van de WZC leden.  

Trainers zijn ook nog altijd welkom. Een groter aanbod van trainers, betekent minder druk op de 
bestaande trainers en geeft ons meer flexibiliteit. 

Bij de voetbalvereniging of hockeyclub zijn ouders verplicht een bardienst te draaien of om op een 
andere manier actief te zijn voor de vereniging. Bij wedstrijdzwemmen hebben we geen eigen bar, 
maar wel heel veel taken die gedaan moeten worden. ESCA bestaat alleen bij de gratie van deze 
vrijwilligers. Dus meld u aan! 

Zonder vrijwilligers geen vereniging! 

 

WZC | september 2018 


