
De open trainingen G-zwemmen worden georganiseerd met als doel: 

 

1) Zwemmers motiveren om extra te trainen 
 
Open trainingen vinden meestal plaats op zondag zodat er geen overlap is met clubtrainingen. Er is 
één training die zal plaatsvinden op een zaterdag, aangepast aan de competitieplanning. 
 
2) Zwemmers technisch bijscholen 
 
Er wordt gebruik gemaakt van didactisch materiaal (zwemoortjes/spiegels) om de zwemmers zo 
goed mogelijk bij te scholen.  
 
3) Bijscholen van clubtrainers door onderling contact en contact met de ligatrainer 
 
Bruikbare tips die rechtstreeks van toepassing zijn op de zwemmer zodat de moederclub kan  
verder werken op de verworven vaardigheden en competenties. Er worden workshops aangeboden 
omtrent onder andere techniek in de kijker, voeding bij sporters en trainingsweetjes. 
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Open trainingen G-zwemmen 

Programma 

De data worden als één pakket aangeboden. Er wordt steeds verder gewerkt 

op de vorige sessie. Instappen is steeds mogelijk, maar niet alles kan ingehaald 

worden. Er is ook ondersteuning door de ligatrainer op twee VZF-wedstrijden. 

Instapvoorwaarden:  

• De zwemmer is lid van Parantee-Psylos of VZF 

• De zwemmer neemt deel aan competities of 
heeft die intentie 

• De zwemmer is tussen 8 & 35 jaar oud  

• De zwemmer kan een training van 600m afwerken  

• De zwemmer wordt vergezeld door een clubtrainer 
of begeleider   

 
Prijs: 

50€, te storten op BE74 0682 3627 0607 met mededeling 
‘OT zwemmen + naam’. Na afloop van het traject wordt 
per aanwezige training 5€ teruggestort.  
 
Inschrijven: 

Inschrijven gebeurt steeds via jouw club, neem contact 
met je trainer of secretaris. Deadline is 6 september. 
 
Contact: 

Silke Van Hoof, silke.vanhoof@parantee-psylos.be, 
09 243 11 71 
Gregory Planckaert, greg.planckaert@parantee-psylos.be, 
0499 27 10 94 

Benodigdheden:  

• Zwemkledij, badmuts, 
zwembril 

• Zwemvliezen, pullboy, 
zwemplank, handpaddels, 
snorkel  

• Short & T-shirt 
(droogtraining) 

Lesgevers:  

• Gregory Planckaert,  
ligatrainer Parantee-Psylos 

• Mia Deheegher,  
assistent ligatrainer  

 

 

Zaterdag 21 september 13u30-15u30 Gent 

Zondag 6 oktober 13u30-16u00 Leuven 

Zondag 3 november 14u00-17u00 Wachtebele 

Zondag 8 december 14u00-16u30 Wachtebeke 

* inschrijven voor wedstrijden via de club 
**met paralympische finales! Deelname kan enkel indien VZF nummer in orde is 
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