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Doorgaan

Wereldkampioen

De nieuwsbrief voor december was bijna klaar toen het
demissionaire kabinet met een ingelaste persconferentie kwam. We zijn weer in lockdown! Het zwemmen
gaat zeker tot 14 januari niet door! Begin januari is er
een nieuwe persconferentie. Dan horen we meer.
We waren in september na een lange periode weer gestart met het zwemuur en mochten constateren dat de
animo om te gaan zwemmen nog steeds prima was.
Nog niet helemaal de aantallen van voor de corona,
maar toch genoeg zwemmers om het prettig en gezellig te hebben. Ook weer niet teveel om een onveilig
gevoel te krijgen. Wel nog steeds helaas onder de beperkende regels rondom corona. Hopelijk komt hier in
het voorjaar ooit een eind aan en kan iedereen weer
zonder voorbehoud komen zwemmen.
In de afgelopen periode hebben we er vier leden bijgekregen! Helaas zijn er ook leden vertrokken. Sommigen
vanwege de corona regels, en hopelijk komen die leden
ooit weer eens terug, maar ook een aantal vanwege redenen als ouderdom, verhuizen, etc.
We beginnen het jaar 2022 met 50 leden in een klein,
maar exquise clubje, dat echter niet persé zo klein en
exquise hoeft te blijven, wat ons betreft. Liever hebben
we meer nieuwe leden! Die kunnen we heel goed gebruiken! Dus kijk eens in je netwerk, zie of er mensen
zijn die belangstelling hebben voor blootzwemmen en
spoor ze dan aan om eens te komen zwemmen. Het is
toch een heerlijke en ontspannen bezigheid?
Ondanks alles wensen we iedereen fijne feestdagen
en goed begin van 2022. Het ga jullie goed en blijf
gezond!

Onlangs was de film "le gand bain" op TV. Het is een
Franse film met veel humor, maar ook drama! Ik vond
het een leuke fim, hoewel sommige critici het niet met
me eens zijn. De film gaat over een groep mannen van
middelbare leeftijd die aan synchroonzwemmen doen,
uiteindelijk meedoen met een wereldkampioenschap in
Noorwegen, en daar zelfs winnen! De film toont hoe
een groep totaal verschillende mannen, ieder met hun
eigen problemen, een eenheid kunnen vormen en voor
elkaar kunnen gaan.
Na afloop van de film bedacht ik dat zoiets misschien
ook wel iets voor de NZD zou kunnen zijn, maar dan
wel naturistisch natuurlijk! Zie je het al voor je? We
hebben mannen zat en die zouden tijdens het zwemuur
best wel kunnen gaan oefenen in het synchroonzwemmen. Ik heb even gegoogeld, maar er is nog geen wereldkampioenschap naturistisch synchroonzwemmen
voor mannen. Dus als wij beginnen zijn we automatisch wereldkampioen! Dat kunnen we dan weer mooi
op onze bucketlist schrijven. Wie doet er mee?
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Jacob

Modernisering
Ook de NZD gaat mee in de vaart der volkeren. We
zijn daarbij wel een beetje aangespoord door de corona
pandemie. Want hoe navrant ook, er zijn ook wel voordelen te bespeuren aan deze pandemie. Naast online
vergaderen door het bestuur en de online AV, hebben
we nu ook de nota's voor het lidmaatschap van de NZD
(voor het grootste deel) via email verzonden.
Wel hebben we gemerkt dat bij sommigen de email
met de nota in de spam box is terecht gekomen.
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Inmiddels is gebleken dat het niet zo'n vaart gelopen
heeft met de emails in de spam box. Volgens onze
informatie nu zijn alle nota's goed aangekomen. Dat
is goed nieuws want de financiën van de vereniging
moeten wel goed op orde gehouden worden.

Activiteiten 2022
•
•
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Reminder NFN magazines
De magazines UIT! en Blootgewoon! van de NFN waren tot nu toe gratis voor leden van de NFN en dus ook
voor ons. Het enige dat de NZD moest betalen waren
de verzendkosten. Dat gaat met ingang van 2022 veranderen. Dan moet voor de magazines betaald worden.
Ieder NFN lid kan zelf bepalen of hij/zij de magazines
wil ontvangen en betaalt daar dan zelf voor. De verzendkosten zijn dan inbegrepen. In een bijlage bij de
vorige nieuwsbrief staat er meer over geschreven en
wat je moet doen om de magazines te blijven ontvangen. Zie ook de email die hier onlangs door ons is
rondgestuurd of klik hier.

•

Start van het niewe jaar op zondag 16 januari
2022? Afwachten maar! Laten we het hopen!
Houd de website maar in de gaten.
De AV is voorlopig gepland op 16 februari
2022. Als het mogelijk is in levende lijve in
het bekende scouting gebouw van Marco Polo
met een aansluitende borrel. Anders weer
online.
Ergens in het voorjaar een sauna-bezoek. Bij
voldoende belangstelling. De mogelijkheden
worden nog uitgezocht. Wordt vervolgd.

Sportfondsenbad Delft
Zwemles, 6 dagen in de week:
Zwemlessen voor het Zwem ABC,
Jeugd 12 t/m 18 jaar,
Zwemvaardigheid en Snorkelen.
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Zwemdata 2022 (de eerste helft)
We zijn dit jaar wat terughoudener met het plannen
van het hele jaar. Dat heeft te maken met allerlei onzekere factoren, zoals corona (bijv. de nieuwe lockdown), de financiën, etc. De tabel beneden geeft aan
op welke zondagen in het voorjaar we hopen te kunnen
zwemmen. Merk op dat de data niet zeker zijn. Raadpleeg daarom geregeld de website voor de meest actuele zwemdata. Zo gauw er meer zekerheid is over het
najaar breiden we de tabel uit met de zondagen in
najaar.
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS

X
6
6
3
1
X
X
X

X
13
13
10
8
X
X
X

16
20
20
X
15
X
X
X

23 30
27
27
24
22 X
X
X
X X

Groepslessen:
Baby- en Peuterzwemmen, Aquabootcamp,
Aquafitness, Aquajoggen,
Aquarobic, Aquavitaal,
Trimzwemmen en Zwangerschapszwemmen .

Samen of individueel zwemmen:
Banenzwemmen of familiezwemmen.
Altijd een belevenis in het Sportfondsenbad Delft!
Weteringlaan 1
2613 WN Delft
015-212 00 02
delft@sportfondsen.nl
www.sportfondsenbaddelft.nl
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