
 

 

 

 

Nieuwsbrief 

 

Beste zwemmer, 

 

Hierbij ontvang je een nieuwsbrief van NPSB / zwemmen, omdat je in de mailbox NPSB 

zwemmen staat. Wil je geen mail meer van NPSB / zwemmen ontvangen, laat dit dan 

even via de mail weten: zwemmen@politiesport.nl  

 

Wil je een volledig overzicht over NPSB / zwemmen? Kijk dan ook eens op de 

website https://www.politiesport.nl/category/sporten/zwemmen/ of 

volg  https://www.facebook.com/NederlandsePolitieZwemSport/. 

 

Zwemmen 
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Vooruitzichten 2020 

Open Water Clinics Utrecht - Zwolle 

Op woensdag 10 juni 2020 te 11:00 uur en op vrijdag 19 juni 2020 te 17:00 uur worden er 

Open Water Clinics georganiseerd in samenwerking met ZwemAnalyse. Op 10 juni 2020 

vindt de clinic plaats in de Haarrijnse Plas te Utrecht en op 19 juni 2020 in de 

Wytmenerplas te Zwolle (19-06-2020).  

Tijdens de clinics worden de volgende onderwerpen behandeld: starten in het water, 

navigeren, keren om een boei, drafting (hoe maak je gebruik van je tegenstander), 

zwemmen in drukte, slagfrequentie aanpassen aan omstandigheden en zwemtechniek. 

NKZP Open Water te Amsterdam 

Op zondag 28 juni 2020 wordt het NKZP Open Water georganiseerd. De afstand voor alle 

deelnemers is 1 kilometer. Er zijn aparte medailleklassementen voor mannen 40- en 40+ 

en vrouwen 40- en 40+. Meer informatie vind je op http://www.het-y.nl/oww/. 

Selectie ivm de 16th USPE European Police Championships Swimming 2021 

Op de volgende data zullen er in Zwembad De Vallei te Veenendaal selectietrainingen 

plaats vinden voor de 16th USPE European Police Championships Swimming 2021: 

– Woensdag 28 oktober 2020 tussen 11:00 – 13:00 uur; 

– Woensdag 11 november 2020 tussen 11:00 – 13:00 uur;  

– Woensdag 25 november 2020 tussen 11:00 – 13:00 uur. 

 

IJszwemmen 

Ivm een ijszwemwedstrijd begin 2021 wordt er op woensdag 16 december 2020 een 

Open Water Clinic (IJszwemmen) georganiseerd. Locatie en tijdstip is nog niet bekend. 

Noteer deze data, neem vast vrij, want ik zie jullie graag tijdens bovengenoemde 

evenementen! 

Met vriendelijke groet, Babette Rens.  
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