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  De Koninklijke Waregemse ZwemClub - KWZC

  werd gesticht in 1936, met zetel gevestigd in de 

  Galgestraat 11 te 8790 Waregem.

  KWZC is aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie:

  www.zwemfed.be

  De club heeft tot doel het beoefenen van de 

  zwemsport, zowel recreatief als competitief.

  Waarom kiezen voor zwemmen?

  ° Zwemmen is een individuele maar geen éénzame 

    sport: zwemmen doe je nooit alleen;

  ° Zwemmen is een zeer technische sport: dit eist

    een gedreven concentratie en discipline, wat een 

    positieve invloed heeft op de algemene ontwikkeling

    van de sporter;

  ° Zwemmen is geen 'saaie' sport: de verschillende

    zwemstijlen zorgen voor heel wat afwisseling; Zwembad `De Treffer´

colora waregem - Wijmeriestraat 5   ° Zwemmen is een veilige sport: het aantal Waregem

Jan CLAERHOUT - aanleg opritten - kasseien - mozaiëken     blessures en sportongevallen ligt zeer laag.

Krekelstraat 95 - 9800 Deinze

  Bezoek onze website: 80 jaar K.W.Z.C.
www.kwzc.be 1936 - 2016

        Frank Kemseke - Waregem 

  Secretariaat: 

  Koninklijke Waregemse ZwemClub - KWZC

  p/a: Sparrentuin 42 - 8793 Sint-Eloois-Vijve

7/01/2018

Koninklijke Waregemse ZwemClub     

`DE WATERRATTEN´

http://www.zwemfed.be/
http://www.kwzc.be/


Plaats: Doelstelling. Trainingsuren.
Zwembad `De Treffer´

Meersstraat 5 - 8790 Waregem Recreatief: ZWEMSCHOOL
* Aanleren van de vier zwemstijlen in al zijn facetten

  onder leiding van enthousiaste en ervaren trainers.        1. Goudvisjes (6 - 8 jaar)  2x per week

Dinsdag                   16u30 - 17u30      2 bn

Competitief: of Woensdag            15u30 - 16u30     1 bn

* Een competitiegerichte training volgen en minstens of Zondag                 08u00 - 09u00     1 bn

  3 à 7x per week de trainingen bijwonen (volgens        2. Dolfijntjes (6 - 8 jaar)  2x per week

  leeftijd en vooropgesteld doel). Maandag                 16u30 - 17u30     1 bn

* Deelname aan wedstrijden en kampioenschappen. Woensdag               15u30 - 16u30     1 bn

Zondag                    08u00 - 09u00     1 bn

       3. Orka's (9 - 11 jaar)  2 à 3x per week

Wie kan aansluiten? Inschrijvingen. Woensdag               14u30 - 15u30     1 bn

Donderdag               16u30 - 17u30     1 bn

° Iedereen, vanaf 6 jaar en ouder, die minimum Het lidmaatschap begint op 1 september en eindigt op Vrijdag                    21u00 - 22u00     1 bn

  50m schoolslag kan zwemmen en een positieve 31 augustus van het volgend jaar. Elke aansluiting in de Zondag                    08u00 - 09u00     1 bn

  beoordeling van de trainer(s) en van het bestuur loop van die periode eindigt ook op 31 augustus.        4. Zeeleeuwen (9/+ jaar)  2x per week

  krijgt na 2 proeftrainingen. Het lidmaatschap is alleen geldig na betaling van het Woensdag               16u30 - 17u30     2 bn

° Iedereen die geen medische bezwaren heeft voor lidgeld op onderstaand KWZC rekeningnummer. Vrijdag                    21u00 - 22u30     2 bn

  het uitoefenen van de zwemsport. In het lidgeld zit de verzekering, de trainingen, inkom Zondag                    08u00 - 09u00     1 bn

zwembad (op vertoon van toegangsbadge en enkel 

tijdens de trainingsuren), gebruik van materiaal.  Geen training tijdens kerst- en grote vakantie.

Activiteiten.
Vóór inschrijving mogen er 2 proeftrainingen worden 

Naast het zwemmen worden er jaarlijks ook gevolgd (mei/juni). Hierna beslist de trainer in overleg met COMPETITIE
enkele nevenactiviteiten gehouden ten voordele het bestuur of uw zoon/dochter zich kan inschrijven.

van de club, waartoe iedereen hartelijk wordt Competitie B  Eendjes(9 - 11 jaar)  3x per week

uitgenodigd voor zijn medewerking en/of Maandag                 16u30 - 17u45     1 bn

voor een gezellig samenzijn. Woensdag               14u30 - 15u30     1 bn
Donderdag               16u30 - 17u45     1 bn

Enkele van de activiteiten zijn: Zondag                    08u00 - 09u00     1 bn

° Eetfestijn K.W.Z.C. - rekeningnummer: IBAN  BE71  9796  3139  8869

° Kerstontbijt (december) Competitie A (12/+ jaar)  4 à 7x per week

° Verkoopactie (maart/april) Groep 1 tot 7 

Maandag                 17u30 - 20u00     2 bn

Dinsdag                   17u30 - 20u30     2 bn

          Woensdag                17u30 - 19u30     2 bn           

Donderdag               17u30 - 20u30     2 bn 

Vrijdag                    20u00 - 22u30     2 bn

    Zaterdag                  10u00 - 12u00     2 bn     

Zondag                    08u00 - 09u00     1 bn

Tijdens vakantieperiodes gelden soms andere uren,

#sportersbelevenmeer u wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Bijkomende info verkrijgbaar via e-mail: 

info@kwzc.be


