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ZWEMCLUB 

Welkom bij de zwemclub van Talent. 

De zwemclub is onderdeel van het zorgaanbod van Groepsbegeleiding Jeugd, de zwemclub is 

onderverdeeld in 2 clubjes. Zwemclub klein en Zwemclub groot. Bij de zwemclub klein zitten 

kinderen van 7 jaar t/m 12 jaar en bij de zwemclub groot is het vanaf 12 jaar.   

De zwemclub is een sportief en actief middel om binnen het groepsproces bepaalde doelen te 

behalen. Binnen de clubjes van de groepsbegeleiding van Talent wordt er gewerkt aan verschillende 

doelen. Deze doelen zijn voor elk Talent anders en wordt in het plan van aanpak beschreven.  

 

Doelen waar aan gewerkt wordt tijdens een zwemclub  zijn bijvoorbeeld: 

• Samenwerken binnen een veilige context 

• Stimuleren vrije beweging 

• Bevorderen gezonde levensstijl en plezier ervaring in lichaamsbeweging 

 

Om te werken aan deze doelen zetten wij middelen in, complimenteren, verantwoordelijkheden 

geven en het bieden van structuur etc.  

Wekelijks worden er door de begeleiders uitdagende, leuke en leerzame activiteiten voorbereid. Er 

wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste begeleiding. 

De hoofdlocatie van Groepsbegeleiding Jeugd Gronsveld is gelegen op Kampweg 37B, 6247 AR, 

Gronsveld. Bij deze locatie hebben zwemclub klein en zwemclub groot  een vast lokaal, waar samen 

met de Talenten de dag wordt opgestart en gezamenlijk  wordt gegeten. Om 18:30 vertrekt het 

vervoer vanuit Gronsveld naar het terugbreng adres.  

Telefoonnummer van het secretariaat is 043-4083063, voor informatie, aan,- of afmelden. 

Het gehele jaar door gaan wij zwemmen bij het Geusseltbad te Maastricht. Het adres van deze 

locatie is Discusworp 4, 6225 XX Maastricht. 

Welke spullen moet je meenemen? 

• Zwemkleding  

• Handdoek  

• Badslippers 

• Douchespullen  
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Dagprogramma 

De Talenten worden vanuit school opgehaald met taxibusjes van een bedrijf waar Talent mee 

samenwerkt. Deze busjes zijn te herkennen door het logo van Talent, dit ligt onder de voorruit.  

Vervolgens worden de Talenten naar locatie gebracht, bij binnenkomst hebben de Talenten vrije tijd. 

Dit kan bijvoorbeeld verschillen uit een spelletje spelen of even buiten voetballen. Als alle Talenten 

aanwezig zijn wordt er een dagbespreking gehouden, hierin wordt verteld welke activiteit er op het 

programma staat. Na de dagbespreking gaan we met z´n alle lunchen. Als iedereen klaar is met 

lunchen gaan we met een grote bus naar het Geusseltbad. Aangekomen in het zwembad wordt er of 

gezamenlijk omgekleed of apart in een kleedhokje. Als iedereen is omgekleed, is iedereen verplicht 

om zich af te spoelen onder de douche. Als dit is gebeurt mag iedereen langs de kant gaan zitten, en 

wordt de activiteit uitgelegd. De activiteit die op het programma staat zal ongeveer een drie kwartier 

duren, hierna mogen de Talenten ongeveer een uur vrij zwemmen in het recreatiebad. Als de tijd om 

is gaat iedereen zich douche en omkleden. Dan is het weer tijd om terug te gaan naar Talent, we 

gaan dan weer met de grote bus. Terug bij Talent gaan we samen avondeten. Na het avondeten 

wordt de dagafgesloten en wordt er bij de kleine zwemclub, de zwemmer van de week bekend 

gemaakt. Na de dagafsluiting lopen we allemaal samen naar de busjes en gaan de Talenten naar met 

de taxibusjes naar huis.  

 

Hieronder een voorbeeld hoe de structuur geboden wordt aan de Talenten. 

13.00 uur  Aankomst Talenten, vrije tijd en 

fruit eten. 

13.40   

 

 

Dagbespreking 

13.45  

 

Lunchen 

14.15   Vervoer naar het zwembad  

15.00   

 

 

Activiteit 

15.45  

 

 

Vrij zwemmen  
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16.45   

 

 

Douchen en omkleden 

17.10   

 

Terug naar Talent 

17.30   Avond eten 

18.15   Dagafsluiting  

18.20  Naar de busjes 

18.30  Naar huis  

 

      

Bij de zwemclub op woensdag hebben we twee verschillende groepen: 

Zwemclub Klein: 

In dit groepje zitten de jongere Talenten, waarbij plezier voorop staat! Aan het begin van de dag 

wordt er een tafel indeling gemaakt om zoveel mogelijk rust en structuur te bewaren. Deze tafel 

indeling wordt tijdens de lunch en het avondeten aangehouden. Aan het einde van de dag wordt er 

de zwemmer van de week bekend gemaakt en uitgereikt.  

Zwemclub Groot: 

In dit groepje zitten de oudere talenten, net zoals bij de kleine zwemclub gaat het grotendeels om 

het beleven van plezier, ook verwachten wij een bepaalde helpende hand van de oudere talenten 

ten opzichte van de jongere talenten. De dag wordt opgestart met een korte dagbespreking. Hierbij 

vertellen we kort wat we die dag gaan doen in het zwembad. De oudere talenten mogen zelf kiezen 

aan welke tafel ze gaan zitten omdat wij de zelfstandigheid willen vergroten. 
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Even voorstellen… 

Mijn naam is Ruud van Breemen, 27 jaar en woonachtig in Wijlre. Ik 

ben afgestuurd aan de praktijk opleiding lichamelijke opvoeding 

(Fontys Hogescholen) en ben sinds september 2015 werkzaam 

binnen TALENT. Momenteel ben ik coördinator van de zwemclub 

klein op woensdag en de voetbalclub op zaterdag. Met veel plezier 

en passie zorgen wij dat talenten in veilige omgeving zich kunnen 

ontwikkelen op hun eigen niveau. 

 

Email: Ruud.van.breemen@talentonline.nl 

Telefoonnummer: 06-15033154 

Werkdagen: Dinsdag t/m zaterdag 

 

 

 

Mijn naam is Tom Slangen. Ik ben 26 jaar oud en ben al 6 jaar 

werkzaam binnen de groepsbegeleiding van Talent. Mijn grootste 

hobby is voetbal, maar in mijn vrije tijd doe ik ook graag aan andere 

sporten zoals mountainbike, hardlopen en zwemmen. Ik wil deze 

passie voor sport dan ook graag op de kinderen over dragen door bij 

de zwemclub de kinderen actief bezig te laten zijn. Hierbij vind ik het 

belangrijk dat we aan doelen werken op een manier waarbij de 

kinderen ook plezier ervaren. Naast de zwemclub ben ik ook 

werkzaam bij de kookclub en de techniekclub.  

Email: Tom.slangen@talentonline.nl 

Telefoonnummer: 06-40829732 

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag 
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Mijn naam is Daan Simons. Ik ben 24 jaar en ben werkzaam binnen de 

groepsbegeleiding van talent sinds 1 november. Naast mijn werk vind ik 

het ook super leuk om te sporten, en dan vooral fitness. Ik ben gek van 

motoren en als het lekker weer is ben ik vaak onderweg met mijn 

motor. Ik ben werkzaam binnen verschillende clubjes waaronder ook 

de zwemclub. Binnen het zwemclubje zorgen wij ervoor dat iedereen 

met plezier komt en dat iedereen op zijn of haar niveau kan 

deelnemen. Samen bezig zijn en op een respectvolle manier met elkaar 

omgaan vinden wij erg belangrijk. 

Email: Daan.Simons@talentonline.nl 

Telefoonnummer: 06-50626615 

Werkdagen: Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 

 

 

 

Mijn naam is Alison Monyei, 25 jaar en ben sinds de zomer van 2017 

werkzaam binnen de groepsbegeleiding van Talent. Naast werken bij 

Talent vind ik het leuk om sportief bezig te zijn: squashen, wandelen en 

fitnessen zijn mijn hobby’s. Ook vind ik het super leuk om te koken.  

Ik vind het belangrijk dat de kinderen met plezier naar de zwemclub 

komen en zich in een veilige omgeving bevinden, waarin we samen 

actief bezig zijn en de kinderen gestimuleerd worden om aan hun doelen 

te werken.  

 

E-mail: alison.monyei@talentonline.nl 

Werkdagen: Woensdag en zaterdag  

 

 

 

 


