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Bij zwemvereniging ZVS uit ’s-Gravendeel kan men zwemmen en waterpoloën. We zijn altijd op zoek naar nieuwe 

(jeugd)leden die onze vereniging willen komen versterken. De afgelopen maand hebben de kinderen op de 

basisscholen in de gemeente Binnenmaas al kennis kunnen maken met de vereniging dankzij onze aanwezigheid langs 

de badrand tijdens het schoolzwemmen. In navolging daarvan wordt er speciaal voor de kinderen van de 

basisscholen in de regio een echte clinic georganiseerd in zwembad De Wellen te ’s-Gravendeel op vrijdagmiddag 

1 juli 2011 tussen 14.00-15.00 uur. Tijdens dit uur kun je ervaren wat zwemmen en waterpolo inhoudt. 

Nieuwsgierig? Zorg dan dat je om 13.45 uur aanwezig bent in het zwembad. Kom je ook? Opgeven kun je via 

aanmelden@zvs.nu doen. 

 

Dus…vind jij (hard)zwemmen ook zo leuk en / of speel je liever met een bal in een team 

samen met vriendjes en vriendinnetjes? Ben je op zoek naar sportiviteit maar ook 

gezelligheid? Dan ben je ons aan het juiste adres want wij zoeken jou! Maak kennis met 

onze sporten en kom gerust een paar keer meetrainen om te ervaren hoe het is bij ons. 

Heb jij je zwemdiploma B al behaald? Dan ben je van harte welkom.  

 

Mocht je niet kunnen komen tijdens onze clinic dan ben je na de zomervakantie van harte welkom in het zwembad 

tijdens onze trainingen. Hieronder staan de dagen waarop we weer gaan beginnen: 

 

ZWEMMEN: 

Woensdag 17 augustus 2011 tussen 18.30 – 19.15 uur 

Vrijdag 19 augustus 2011 tussen 18.15 – 19.00 uur   

 

WATERPOLO: 

Donderdag 18 augustus 2011 tussen 18.10 – 18.55 uur (met eventuele uitloop tot 19.25 uur) 

 

Mocht je één van deze dagen niet kunnen komen dan ben je natuurlijk daarna ook altijd nog van harte welkom. Neem 

gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Gezellig! Vergeet vooral je zwembroek of badpak natuurlijk niet! 

 

Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie en foto’s op onze website.  

Als er nog vragen zijn dan kun je altijd even contact opnemen met ons.  

We hopen je graag te zien in het zwembad tijdens onze trainingen in zwembad De Wellen te ’s-Gravendeel. 


