
Facebook-tijdlijn PSV Zwemmen 2018 
PSV Zwemmen heeft een link gedeeld. 

We kunnen terugkijken op een prachtig ONK kb voor de zwemmers van PSV met 69 finaleplaatsen, 15x 

goud, 7x zilver, 1x brons en heel veel pr's. Verder een Kampioenschapsrecord op de 400 wissel voor Arjan 

Knipping en een Nederlands Record op 4x100 vrij voor Tom Donker, Maarten Brzoskowski, Joeri 

Verlinden en Kyle Stolk. We gaan nu genieten van een paar dagen welverdiende rust voor de zwemmers 

en de trainers en wensen iedereen fijne feestdagen en een geweldig sportief 2019! Kijk nog even naar de 

laatste zinderende finale van de heren 😃 https://www.youtube.com/watch?v=TCo1PbHlMJg 

25 dec. 2018 17:36 

PSV Zwemmen heeft iets geplaatst in International Talent Trophy 

 

The invitation for the International Talent Trophy is now live at http://itt.psvzwemmen.nl/invitation-

ITT.pdf 

Manuela DekkingaRick Driezen 

26 dec. 2018 21:30 

Anita GeorgEdwin Dekker 

27 dec. 2018 10:58 

The invitation for the International Talent Trophy is now live at http://itt.psvzwemmen.nl/invitation-

ITT.pdf 

25 dec. 2018 17:27 

PSV Zwemmen heeft iets geplaatst in International Talent Trophy 

https://www.youtube.com/watch?v=TCo1PbHlMJg
http://itt.psvzwemmen.nl/invitation-ITT.pdf
http://itt.psvzwemmen.nl/invitation-ITT.pdf
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De uitnodiging voor de International Talent Trophy is nu te bereiken via 

http://itt.psvzwemmen.nl/uitnodiging-ITT.pdf! 

Selene WortelPaul Koster 

26 dec. 2018 01:34 

De uitnodiging voor de International Talent Trophy is nu te bereiken via 

http://itt.psvzwemmen.nl/uitnodiging-ITT.pdf! 

25 dec. 2018 17:26 

PSV Zwemmen heeft een link gedeeld. 

Trots op Stan Pijnenburg! https://nos.nl/artikel/2264744-koning-pijnenburg-zwemt-voorzichtig-richting-

wereldtop.html 

23 dec. 2018 10:58 

PSV Zwemmen heeft een link gedeeld. 

Ook op dag 2 van het ONK in Tilburg zijn de zwemmers van PSV goed op dreef. Een gouden afsluiter voor 

zowel de dames en de heren op de estafettes! Hierbij het filmpje van de dames Sam van Nunen, Loulou 

Vos, Amy de Langen en Nelly Velthuijs: https://youtu.be/z3vtPUFH9No 

22 dec. 2018 22:45 

PSV Zwemmen heeft een link gedeeld. 

Vele mooie prestaties op de 1e dag van het ONK in Tilburg! Hierbij het filmpje van een hele mooie: Goud 

voor Tom Donker, Arjan Knipping, Joeri Verlinden en Stan Pijnenburg https://youtu.be/YDttdDhH_iM 

21 dec. 2018 22:01 

PSV Zwemmen heeft een link gedeeld. 

http://itt.psvzwemmen.nl/uitnodiging-ITT.pdf
https://nos.nl/artikel/2264744-koning-pijnenburg-zwemt-voorzichtig-richting-wereldtop.html
https://nos.nl/artikel/2264744-koning-pijnenburg-zwemt-voorzichtig-richting-wereldtop.html
https://youtu.be/z3vtPUFH9No
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Vandaag start het ONK in Tilburg! We vinden het superleuk als je onze zwemmers live komt 

aanmoedigen, maar als dat niet lukt kan je via de volgende link de wedstrijd live zien! 

linkhttps://m.youtube.com/watch?v=k1RIvkqfHGo&feature=youtu.be 

21 dec. 2018 08:12 

PSV Zwemmen heeft een link gedeeld. 

Vrijdag 21 december start het ONK kb in Tilburg. PSV gaat er met een mooie grote ploeg naar toe en 

hoopt op prachtige resultaten. We wensen alle deelnemers veel plezier en succes en de uitslagen zijn te 

vinden op de volgende link: http://livetiming.knzb.nl/onkkb18/index.html 

19 dec. 2018 16:39 

Superprestaties op NJJK voor PSV! Met 25 medailles eindigen we als 2e in de medaillestatistiek 💪 

Stephan De Freitas Steverink zwemt op 6 afstanden een Nederlands en Kampioenschapsrecord en wint 

met 9 medailles het Arenaklassement junioren 3. Ook voor Finn Broekhoven was er winst in het 

Arenaklassement, want hij won als junior 1 op 7 afstanden een medaille. Verder viel er 5x een 

estafetteteam in de prijzen, waarbij er voor Stephan, Mike, David en Pieter een Kampioenschapsrecord 

op de 4x200m vrije slag was en Mila, Gabriela, Merel en Sterre wonnen 2x goud. Voor Sterre Hendriks en 

David Groenewegen was er nog 2x een individuele bronzen medaille. 

Nini BulmanSucces ,,,,,,, zijn er nog meer wedstrijden ????? 

18 dec. 2018 16:03 

Nini Bulman 

18 dec. 2018 16:04 

Anneke TerpstraGoed gedaan Gabriela 👍 

18 dec. 2018 17:04 

Tina Bakerwas n mooi weekend! 

18 dec. 2018 23:09 

Eugenie van LieshoutSuper gezwommen 💪🏻💪🏻👍🏻👍🏻😎!!! 

19 dec. 2018 22:07 

Tina Bakerallemaal! 💪 

22 dec. 2018 22:08 

Eugenie van LieshoutGave fotocollage👍🏻 

22 dec. 2018 23:08 

Superprestaties op NJJK voor PSV! Met 25 medailles eindigen we als 2e in de medaillestatistiek 💪 

Stephan De Freitas Steverink zwemt op 6 afstanden een Nederlands en Kampioenschapsrecord en wint 

met 9 medailles het Arenaklassement junioren 3. Ook voor Finn Broekhoven was er winst in het 

http://livetiming.knzb.nl/onkkb18/index.html


Arenaklassement, want hij won als junior 1 op 7 afstanden een medaille. Verder viel er 5x een 

estafetteteam in de prijzen, waarbij er voor Stephan, Mike, David en Pieter een Kampioenschapsrecord 

op de 4x200m vrije slag was en Mila, Gabriela, Merel en Sterre wonnen 2x goud. Voor Sterre Hendriks en 

David Groenewegen was er nog 2x een individuele bronzen medaille. 

18 dec. 2018 15:45 

 

Afgelopen weekend hebben onze minioren en junioren B zich van hun beste kant laten zien in Boxtel. 

Lina, Fiene en Dora hadden een hele uitdaging voor de boeg, want ze moesten voor het eerst de 

loodzware 100m vlinderslag zwemmen. Ze vonden het erg spannend, maar hebben de afstand heel 

netjes gezwommen! Naomi, Nouee, Aiden en Roy zwommen voor het eerst de 200m wisselslag en ook 

dat hebben ze heel erg goed gedaan! De zwemmers keerden blij en tevreden naar huis met nieuwe pr’s, 

medailles en een rugzak vol nieuwe ervaringen! 

Afgelopen weekend hebben onze minioren en junioren B zich van hun beste kant laten zien in Boxtel. 

Lina, Fiene en Dora hadden een hele uitdaging voor de boeg, want ze moesten voor het eerst de 

loodzware 100m vlinderslag zwemmen. Ze vonden het erg spannend, maar hebben de afstand heel 

netjes gezwommen! Naomi, Nouee, Aiden en Roy zwommen voor het eerst de 200m wisselslag en ook 
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dat hebben ze heel erg goed gedaan! De zwemmers keerden blij en tevreden naar huis met nieuwe pr’s, 

medailles en een rugzak vol nieuwe ervaringen! 

13 dec. 2018 16:14 

 

Vandaag start het NJJK korte baan in ons thuisbad in Eindhoven. De 26 deelnemers van PSV hebben er 

ontzettend veel zin in en hopen op mooie persoonlijke resultaten. De grote ploeg verschijnt ook maar 

liefst bij 12 estafettes aan de start en de trainers Geert, Jarno, Guus en Nick gaan de zwemmers vol 

vertrouwen coachen. Wij wensen alle zwemmers heel veel plezier en succes! 

Adrian RoszakBartek zobacz jak się japa cieszy 😉 

13 dec. 2018 15:27 

Martijn van RijnSuc6 iedereen 👊🏻🏊🏻♀️💦👊🏻 

13 dec. 2018 15:39 

Martha LangenhuizenSucces succes 

13 dec. 2018 15:48 

Natascha van Lieflandsucces iedereen 

13 dec. 2018 15:54 

Esther Stupersmaak er een mooie NJJK van heel veel succes allemaal ! 

13 dec. 2018 17:27 

Alexander StupersEsther Stupers doet die kleine van jullie ook mee? 

13 dec. 2018 17:31 
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Bartek SosińskiJaki zadowolony 

13 dec. 2018 17:33 

Bartek SosińskiWieczny banan na twarzy Alex Doedel 

13 dec. 2018 17:33 

Esther StupersAlexander Stupers yep! morgen, zaterdag en zondag! 

13 dec. 2018 17:56 

Esther StupersAlexander Stupers hij staat op de foto dus ik denk t wel 🤣 

13 dec. 2018 17:57 

Alex DoedelNo wiadomo 

13 dec. 2018 18:06 

Kees de LangenKnallen💪🏻 

13 dec. 2018 18:07 

Neven Tomičić👍🏊🏻♂️🦈💪 

13 dec. 2018 18:18 

Alexander StupersEsther Stupers misschien bij gebrek aan een nieuwe foto een oude gebruikt.... 

13 dec. 2018 18:21 

Alexander StupersWessel en de rest van het team succes en veel plezier. 

13 dec. 2018 18:22 

Wendy van VugtSucces en veel plezier allemaal 💪💪🏊♀️ 

13 dec. 2018 19:55 

Ingrid KarstenSucces Dave ten Brink en het hele team 

13 dec. 2018 22:38 

Astrid van den HoogenbandVeel succes en plezier psv ers 🏊♂️💪👍 

14 dec. 2018 07:23 

Eugenie van LieshoutGave foto!! Succes allemaal💪🏻🐳!! 

14 dec. 2018 08:12 

Dalibor NikolićStefa ce pobjediti. Ovi su kikiriki za njega 

16 dec. 2018 09:45 



Vandaag start het NJJK korte baan in ons thuisbad in Eindhoven. De 26 deelnemers van PSV hebben er 

ontzettend veel zin in en hopen op mooie persoonlijke resultaten. De grote ploeg verschijnt ook maar 

liefst bij 12 estafettes aan de start en de trainers Geert, Jarno, Guus en Nick gaan de zwemmers vol 

vertrouwen coachen. Wij wensen alle zwemmers heel veel plezier en succes! 

13 dec. 2018 15:20 

 

Afgelopen zaterdag was voor de swimkick en minioren de tweede techniekwedstrijd van dit seizoen. 

Thomas (swimkick), Alex (minioren b) en Javier (minioren a) mochten de knuffels deze keer mee naar huis 

nemen. 

Hendrik van der VeldeVind het mooi en gefeliciteerd dat jullie geslaagd zijn .vind het dat jullie super goed 

gedaan hebben.met.het zwemmen.en de foto is ook mooi gedaan. 

10 dec. 2018 19:45 

Afgelopen zaterdag was voor de swimkick en minioren de tweede techniekwedstrijd van dit seizoen. 

Thomas (swimkick), Alex (minioren b) en Javier (minioren a) mochten de knuffels deze keer mee naar huis 

nemen. 

10 dec. 2018 12:52 

Je hebt Arjan Knipping getagd 
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Afgelopen weekend lekker veel Martinez chocolade voor de zwemmers van PSV in Amsterdam! Bij 5 

estafettes ging PSV er met de winst van door. Arjan Knipping won het wisselslag en schoolslag 

klassement en was bovendien de beste bij de heren overall. Joeri Verlinden won het vlinderslag 

klassement. 

Nini Bulman 

3 dec. 2018 17:44 

Nini BulmanBen trots op jullie !!!!!! 

3 dec. 2018 17:44 

Afgelopen weekend lekker veel Martinez chocolade voor de zwemmers van PSV in Amsterdam! Bij 5 

estafettes ging PSV er met de winst van door. Arjan Knipping won het wisselslag en schoolslag 

klassement en was bovendien de beste bij de heren overall. Joeri Verlinden won het vlinderslag 

klassement. 

3 dec. 2018 16:30 

file:///C:/Users/Martin.MTELEY/Desktop/photos_and_videos/Uploadsvanafjetelefoon_dl2F9yxM3g/47390836_2094615203929470_6207639043203661824_n_2094615200596137.jpg


  

2 weekenden Brabantse Winterkampioenschappen leverde prachtige resultaten op voor onze PSV 

zwemmers. Met 147 medailles eindigde PSV ruim bovenaan in de medaillestatistiek en met 91 

zwemmers werden er vele persoonlijke records gezwommen en limieten behaald. Voor Sterre Hendriks 

en Indy Jongman was er een bijzonder succes, want zij zwommen beiden een nieuw Brabants Record op 

de 200m wisselslag. Bryan Agterdenbos, Valerie van der Velden en Indy Jongman scoorden alle drie maar 

liefst 4x een individuele Brabantse kampioenstitel. 

28 nov. 2018 22:38 
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In het weekend van 17 en 18 november was er een wedstrijd gepland in Nijlen. Er kwam daar maar een 

klein gedeelte van de senioren/jeugd zwemmers aan de start, maar zij sleepten een groot gedeelte van 

het prijzenpakket binnen! PSV werd winnaar van het ploegen klassement, Joeri Verlinden zwom de beste 

prestatie overall en bij de heren was de 2e plaats voor Arjan Knipping. Er waren 33 finaleplaatsen en dit 

leverde 20 medailles op. 7x goud, 9x zilver, 4x brons en bij de minioren was er een zilveren medaille voor 

Javier Vela Mesa en Joep van Casteren. 

27 nov. 2018 20:35 
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De minioren en een deel van de senioren zwemmen dit weekend in Nijlen! Nog even samen spelletjes 

doen voordat de tweede sessie van vandaag begint 

17 nov. 2018 13:11 

  

Na een spannende wedstrijd zijn de Minioren van PSV tweede geworden bij de club meet in Roosendaal! 

De zwemmers hebben veel mooie races en persoonlijke records gezwommen. 

11 nov. 2018 18:52 
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Zondag doet PSV met twee teams mee aan de regionale minioren clubmeet in Roosendaal. Vandaag 

hebben we het spandoek gemaakt en daarna gezamenlijk getraind. #psvzwemmen 

Astrid van den HoogenbandSucces “ kunstenaars” op land en in t water 💪👍 

9 nov. 2018 22:41 

Eugenie van LieshoutVeel plezier en succes🏊🏻♂️🏊🏻♀️🍀!! 

9 nov. 2018 22:45 

Tina BakerHeel veel plezier en succes daar allemaal!!! 

9 nov. 2018 23:34 

Jessica SpruitSucces allemaal! 🍀 

10 nov. 2018 13:24 

Zondag doet PSV met twee teams mee aan de regionale minioren clubmeet in Roosendaal. Vandaag 

hebben we het spandoek gemaakt en daarna gezamenlijk getraind. #psvzwemmen 

9 nov. 2018 22:36 
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Gisteren was Amsterdam het strijdtoneel voor de NJK lange afstand op de korte baan. Onze David haalde 

daar een zilveren medaille in een dik PR. Proficiat! 

Anneke TerpstraProficiat 

28 okt. 2018 10:57 

Peter van der VlagProficiat Heren. 

28 okt. 2018 11:47 

Eugenie van LieshoutJa supergoed gezwommen!! Onze Pieter ook heel blij met zijn E-tijd op de 

1500m🏊🏻♂️💪🏻!! 

28 okt. 2018 12:51 

Astrid van den HoogenbandProficiat David Groenewegen 👍 

28 okt. 2018 14:44 

Tina BakerProficiat David! En Pieter met je E-tijd! 

28 okt. 2018 15:25 

Sjef Verhagenprima gedaan 

29 okt. 2018 12:03 
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Gisteren was Amsterdam het strijdtoneel voor de NJK lange afstand op de korte baan. Onze David haalde 

daar een zilveren medaille in een dik PR. Proficiat! 

28 okt. 2018 10:40 

 

Vanochtend was de eerste techniekwedstrijd van het seizoen. Dit was een mooie oefening voor de 

swimkick-minioren wedstrijd in Boxtel van morgen. Deze wedstrijd is voor alle swimkick zwemmers de 

eerste wedstrijd van het seizoen. Voor sommige zelfs hun allereerste wedstrijd, spannend! De knuffels 

mogen deze periode bij Francis,Louisa en Ivan logeren! 

Eugenie van LieshoutVeel plezier en succes morgen🏊🏻♂️👍🏻!! 

27 okt. 2018 21:33 

Vanochtend was de eerste techniekwedstrijd van het seizoen. Dit was een mooie oefening voor de 

swimkick-minioren wedstrijd in Boxtel van morgen. Deze wedstrijd is voor alle swimkick zwemmers de 

eerste wedstrijd van het seizoen. Voor sommige zelfs hun allereerste wedstrijd, spannend! De knuffels 

mogen deze periode bij Francis,Louisa en Ivan logeren! 

27 okt. 2018 20:15 
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Contractnieuws!! In augustus 2018 liep officieel de samenwerking tussen PSV Zwemmen en Topsupport 

ten einde. Beide partijen waren zeer te spreken over de samenwerking en daarom is besloten om 

opnieuw een handtekening te zetten onder een verbintenis die dit keer zal lopen tot augustus 2020. 

@[175047479203140:274:TopSupport] bedankt!! 

Petra NagtzaamSuper nieuws 😀 

26 sep. 2018 21:38 

Contractnieuws!! In augustus 2018 liep officieel de samenwerking tussen PSV Zwemmen en Topsupport 

ten einde. Beide partijen waren zeer te spreken over de samenwerking en daarom is besloten om 

opnieuw een handtekening te zetten onder een verbintenis die dit keer zal lopen tot augustus 2020. 

TopSupport bedankt!! 

26 sep. 2018 20:42 

PSV Zwemmen heeft een link gedeeld. 

WORLD CUP ALERT!!!!!! 

Volgende week staat de WorlDcup in Eindhoven op het programma, en maar liefst 20 clubzwemmers van 

PSV zullen hier aan deelnemen!! Wil jij er bij zijn om onze toppers naar mooie prestaties te schreeuwen!? 

Dat kan!! 
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Speciaal voor de KNZB-leden is er de mogelijkheid om de Swimming World Cup met korting te bezoeken, 

dit betekent dat ook leden van PSV online tickets kunnen bestellen met 25% korting. Dit kan met de 

speciale kortingscode FINASWC18, in te voeren bij een bestelling: 

https://worldcupeindhoven.com/tickets/ 

21 sep. 2018 15:05 

https://worldcupeindhoven.com/tickets/
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Vanochtend is Joeri Verlinden erin geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van de 100m 

Vlinderslag!! Vanmiddag zal hij weer het water induiken om 18:17 NL tijd en proberen een plek in de 

finale te bemachtigen. Het zwemmen is live te volgen op Nederland 2. Succes Joeri!! 

Astrid van den HoogenbandSucces 💪👍 

8 aug. 2018 15:00 

Petra HilkensSucces Joeri! 🍀 

8 aug. 2018 15:13 

Theo CreemersVeel succes 👍🤞 

8 aug. 2018 15:25 

Petra NagtzaamVeel plezier en succes Joeri Verlinden 😀 

8 aug. 2018 17:17 

Caroline BulmanHeel veel succes Joeri Verlinden 

8 aug. 2018 17:35 

Claudia Driessen-van Den HeuvelSucces Joeri! 

9 aug. 2018 09:36 

Nini BulmanSuccessssssss 

9 aug. 2018 14:01 

Vanochtend is Joeri Verlinden erin geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van de 100m 

Vlinderslag!! Vanmiddag zal hij weer het water induiken om 18:17 NL tijd en proberen een plek in de 

finale te bemachtigen. Het zwemmen is live te volgen op Nederland 2. Succes Joeri!! 

8 aug. 2018 14:51 



 

PSV'er @[100003280533758:2048:Arjan Knipping] maakt een goede start op de EK! 

Petra NagtzaamMooi! 

5 aug. 2018 17:05 

PSV'er Arjan Knipping maakt een goede start op de EK! 
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5 aug. 2018 14:00 

PSV Zwemmen heeft een link gedeeld. 

Volg onze PSV'ers op de EK in Glasgow: de series zijn live te bekijken via LEN TV 

(https://www.dailymotion.com/lentv), de finales kun je ook volgen bij de NPO. 

3 aug. 2018 11:16 

PSV Zwemmen heeft zijn/haar status bijgewerkt. 

Psvzwemmen.nl gaat dit weekend verhuizen naar een andere webserver. Dit heeft als gevolg dat wij 

mogelijk minder goed bereikbaar zijn via de @psvzwemmen.nl emailadressen. Excuses voor het 

ongemak. 

13 jul. 2018 09:37 

PSV Zwemmen heeft een link gedeeld. 

PSV Zwemmen zoekt nieuwe trainers! Bekijk de vacature hier: https://t.co/EdB4LgC1Es 

2 jul. 2018 14:53 

 

Vanmiddag is het dan eindelijk zo ver! Het NJJK langebaan 2018 gaat van start. Dit #Bazenteam is er 

klaar voor!! Jullie ook?! #PSVZwemmen 

https://www.dailymotion.com/lentv
https://t.co/EdB4LgC1Es
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Angela KampmanHeel veel succes allemaal! 

14 jun. 2018 07:10 

Jettie KluijtmansHeel veel succes en plezier allemaal!! 

14 jun. 2018 07:11 

Mike van RooijSucces allemaal!💪🏼 

14 jun. 2018 07:12 

Michel BrulsSucces! 

14 jun. 2018 07:14 

Reina van der WalVeel succes allemaal. 

14 jun. 2018 07:25 

arena Water InstinctHeel veel succes allemaal💪 

14 jun. 2018 07:33 

Jessica MaessenSucces allemaal 👊 

14 jun. 2018 07:55 

Lonneke VerkuijlenZet het op kanjers!💪 

14 jun. 2018 08:08 

Mariëlle Verhoef-MelkertSucces allemaal - knallen, hè? 

14 jun. 2018 08:30 

Sylvia de Nijs-SmitVeel succes gewenst allemaal 

14 jun. 2018 08:39 

Nini BulmanHeel veel succes ,,,,,hopelijk gaan jullie winnen ,,,,,ik denk aan jullie ,,, 

14 jun. 2018 09:17 

Nini Bulman 

14 jun. 2018 09:18 

Katja QuenselSucces allemaal!👊 

14 jun. 2018 09:19 

Anneke TerpstraWens jullie heel veel succes en JW en Gabriela dikke knuffel Oma xx 

14 jun. 2018 10:07 



Floor KettingSucces allemaal!💪🏻 

14 jun. 2018 10:14 

Danielle van RooijSucces allemaal 💪🏻 

14 jun. 2018 10:16 

Helga VerwijstVeel succes allemaal!! 

14 jun. 2018 10:17 

Astrid van den HoogenbandSucces psv ers en trainers 👍💪 

14 jun. 2018 10:47 

Neven Tomičić🏊🏻♂️🦈💪Psv 

14 jun. 2018 13:46 

Esther Korst👍🏻👍🏻succes! 

14 jun. 2018 15:30 

Mariëlle van Gemert-RuijsSucces 💪👊 

14 jun. 2018 20:06 

Jenny Spronk-van LoonJaren van hard trainen en opoffering, dat moet successen geven. 👍veel succes 

allemaal👏👏👏 

14 jun. 2018 21:23 

Elly Hartogs-KoenenToppers👍👍👍 

14 jun. 2018 22:13 

Eugenie van LieshoutSucces allemaal😎💪🏻💪🏻👍🏻 

14 jun. 2018 23:01 

Gea Beernink-MasselinkHeel veel succes allemaal!!🔥🔥🔥 

15 jun. 2018 16:06 

Heidi SaesSucces allemaal 

17 jun. 2018 19:09 

Vanmiddag is het dan eindelijk zo ver! Het NJJK langebaan 2018 gaat van start. Dit #Bazenteam is er 

klaar voor!! Jullie ook?! #PSVZwemmen 

14 jun. 2018 06:49 



 

Na een heel weekend Regionale Minioren Finales staat de teller op maarliefst 20 medailles voor de PSV 

zwemmers! Heel wat PR's zijn gesneuveld en er zijn ook weer richttijden gezwommen voor de 

jaargangfinales in Dordrecht. Weer mooi gedaan van die kiddo's! 

Na een heel weekend Regionale Minioren Finales staat de teller op maarliefst 20 medailles voor de PSV 

zwemmers! Heel wat PR's zijn gesneuveld en er zijn ook weer richttijden gezwommen voor de 

jaargangfinales in Dordrecht. Weer mooi gedaan van die kiddo's! 

11 jun. 2018 08:41 
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Afgelopen woensdagmiddag kregen de kinderen van onze sponsoren de kans om deel te nemen aan een 

vlinderslag clinic onder leiding van niemand minder dan onze eigen Olympiër 

@[100003906560730:2048:Joeri Verlinden]! Na de clinic kregen de deelnemers nog een inspirerend 

verhaal te horen van Joeri en de kans om hem het hemd van het lijf te vragen over zijn zwemcarrière. 

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in sponsoring en deelname aan de sponsorenactivitieiten? Neem dan 

contact op met penningmeester@psvzwemmen.nl voor meer informatie 

Anneke TerpstraBen trots op jullie Alexander en JW leuke foto 

24 mei 2018 07:46 

Michel BrulsLeuk om Joeri een keer in te huren voor een clinic bij de masters? 

24 mei 2018 08:55 

Afgelopen woensdagmiddag kregen de kinderen van onze sponsoren de kans om deel te nemen aan een 

vlinderslag clinic onder leiding van niemand minder dan onze eigen Olympiër Joeri Verlinden! Na de clinic 

kregen de deelnemers nog een inspirerend verhaal te horen van Joeri en de kans om hem het hemd van 

het lijf te vragen over zijn zwemcarrière. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in sponsoring en deelname aan 

de sponsorenactivitieiten? Neem dan contact op met penningmeester@psvzwemmen.nl voor meer 

informatie 

24 mei 2018 05:59 
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Ze zijn er klaar voor!! #Canadatour #bazenteam #psvzwemmen 

Sandra ButterAlex zei he dat is dat meisje ( Kristy ) van Ronald 😂😂😂😂 die zwemt bij psv👍👍👍 

succes jullie 

18 mei 2018 12:41 

Petra NagtzaamKnap van Alex dat ie Ronald's meisje herkend 🤣 

18 mei 2018 12:53 

Dorine van den BroekSucces Kristy....Liefs van Jesse <3 

18 mei 2018 13:03 

Monique StoopSucces Kristy Nagtzaam 

18 mei 2018 13:14 

Petra NagtzaamIk kom er zo aan om aan te moedigen 😃 

18 mei 2018 13:23 

Jo OoijenHeel veel succes Kristy!!! 

18 mei 2018 13:42 

Caroline BulmanSucces 

18 mei 2018 13:49 

Sandra ButterPetra dat vindt ik ook 

18 mei 2018 14:06 

Simone van LaarhovenSucces kristy🍀 

19 mei 2018 23:09 

Ze zijn er klaar voor!! #Canadatour #bazenteam #psvzwemmen 

18 mei 2018 12:33 



 

Veilig aangespoeld, stereotype toerist uithangen, hard trainen met de Canadezen, en vanaf morgen... 

RACEN!! #ralphhickensmemorial #bazenteam #psvzwemmen 

Angela KampmanHave fun allemaal! Enne...kunnen we de wedstrijd ergens volgen? 

16 mei 2018 15:14 

Allison Wagemakers-RosHeel veel plezier en succes Kristy Nagtzaam!! 

16 mei 2018 15:41 

Nini BulmanSuccessssss 

16 mei 2018 15:57 

Esther Stupersheel veel plezier allemaal! 

16 mei 2018 16:42 

Petra NagtzaamDe wedstrijd is te volgen via: 

https://www.teamunify.com/SubTabGeneric.jsp?team=canonmac&_stabid_=165968 De startlijsten 

staan er al op en er is livestreaming 😃 
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16 mei 2018 16:57 

Angela KampmanPetra danku danku. Alles omder controle daar?😉 

16 mei 2018 17:08 

Annette de RooijSucces en veel plezier👍 

16 mei 2018 17:21 

Jettie KluijtmansHeel veel plezier en succes allemaal!!! 

16 mei 2018 17:30 

Anita GeeneHeel veel succes allemaal! 

16 mei 2018 18:14 

Kees de LangenToppers! Have Fun 

16 mei 2018 19:15 

Petra NagtzaamAngela Kampman Tuurlijk 😉 

16 mei 2018 20:57 

Hellen RosaHeel veel succes. Kristy Nagtzaam 

16 mei 2018 22:57 

Meike Den EngelseGood luck Kristy Nagtzaam ! 😘 

17 mei 2018 01:35 

Kristy NagtzaamDankjee😘 

17 mei 2018 01:36 

Kristy NagtzaamDankjee😊 

17 mei 2018 01:37 

Angela Kampman 

21 mei 2018 22:12 

Veilig aangespoeld, stereotype toerist uithangen, hard trainen met de Canadezen, en vanaf morgen... 

RACEN!! #ralphhickensmemorial #bazenteam #psvzwemmen 

16 mei 2018 15:10 
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Vandaag hebben de Swimkick en Minioren zwemmers alweer de 5e techniekwedstrijd van dit seizoen 

gehad. De knuffels mogen een aantal weken op bezoek bij Naomi, Phyllis en Oscar. Op naar alweer de 

laatste techniekperiode van dit seizoen! 

12 mei 2018 13:16 



  

 

De junioren en jeugd B zijn alweer bezig aan de 4e dag van trainingskamp! #psvzwemmen #bazenteam 
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4 mei 2018 10:48 
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Yes! Het trainingskamp voor de swimkick en minioren gaat beginnen in Oosterhout! 

Tina BakerVeel plezier!! 

28 apr. 2018 08:24 

Danielle van RooijVeel plezier allemaal 

28 apr. 2018 08:30 

Martijn van RijnHeel veel suc6 het weekend 👊🏻👊🏻🏊🏼💦 

28 apr. 2018 08:41 

Astrid van den HoogenbandVeel plezier en succes 

28 apr. 2018 10:39 

Astrid van den HoogenbandVeel plezier en succes 

28 apr. 2018 10:39 

Anja FrielingHet begin was al leuk, dat gaat gezellig worden! Veel plezier allemaal! 

28 apr. 2018 12:11 

Robert JoostenIs er voor mij ook nog een baantje vrij in het 50 meterbad PSV zwemmen? Dan komen 

Joep Smeets en ik ook baantjes zwemmen.😊 

28 apr. 2018 17:07 

Yes! Het trainingskamp voor de swimkick en minioren gaat beginnen in Oosterhout! 

28 apr. 2018 08:19 



 

Het is feest! PSV 2 de beste van het land in de regionale 1e klasse nadat PSV 1 gisteren al het 

landskampioenschap binnenhaalde. Dus: lekker bbq'en! 

Caroline BulmanGefeliciteerd Geert ! Super gedaan met de beide teams ! 

22 apr. 2018 19:23 

Martha Langenhuizen 

22 apr. 2018 19:46 

Martha LangenhuizenProficiat goedgedaan 

22 apr. 2018 19:46 

Rob HanouGefeliciteerd en trots op jullie allemaal! 

22 apr. 2018 20:11 

Erol BulmanGefeliciteerd 

22 apr. 2018 20:12 

Petra NagtzaamProficiat allemaal! 
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22 apr. 2018 20:27 

Mariëlle van Gemert-RuijsGefeliciteerd allemaal 👏💪👊 

22 apr. 2018 20:35 

Brenda de Kok-KramerProficiat zwemmers en trainers! 

22 apr. 2018 21:29 

Karin Broekhoven-de KlerkProficiat!!! 

22 apr. 2018 23:22 

Astrid van den HoogenbandProficiat 🏆! Het was een erg geslaagd kampioenschap feest 🎉 

23 apr. 2018 08:57 

Het is feest! PSV 2 de beste van het land in de regionale 1e klasse nadat PSV 1 gisteren al het 

landskampioenschap binnenhaalde. 

Dus: lekker bbq'en! 

22 apr. 2018 18:45 

PSV Zwemmen heeft een livevideo gedeeld. 

Mooie afsluiting van de finaleronde! 

21 apr. 2018 17:42 



 

De voetballers van @[175391643952:274:PSV] zijn niet de enigen die met de schaal terug naar 

Eindhoven gaan: ook @[300470233343985:274:PSV Zwemmen] is landskampioen! 

Esther Stupersgefeliciteerd allemaal! nu de "platte kar" nog even regelen voor de tour! top gedaan 

21 apr. 2018 17:37 

Danielle van RooijGefeliciteerd allemaal, klasse 5 op een rij 👌💪🏻 

21 apr. 2018 17:37 

Wendy van VugtToppers! Maandag huldiging bij het stadhuis?? 

21 apr. 2018 17:38 
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Hester De Lau-van de LaarschotToppers, gefeliciteerd! 👍🏻 

21 apr. 2018 17:43 

Claudia Driessen-van Den HeuvelGefeliciteerd!! 

21 apr. 2018 17:48 

Angela KampmanGefeliciteeeeerd allemaal! 

21 apr. 2018 17:52 

Gerhard BarnierGefeliciteerd PZV, haha 

21 apr. 2018 17:54 

Jeanine KoxToppers🎉 Gefeliciteerd allemaal. 🥇 

21 apr. 2018 17:55 

Astrid van den HoogenbandVan harte proficiat psv zwemploeg en trainers 

21 apr. 2018 17:58 

Chantal LeijtenWat goed....gefeliciteerd 🏆🏆. Fijn dat al die schalen in het zuiden staan😍😂 

21 apr. 2018 18:00 

Jettie KluijtmansToppers! 💪🏼 Gefeliciteerd allemaal! 🍾🎉 

21 apr. 2018 18:01 

Wendy PetersSuperrrrr🏆 

21 apr. 2018 18:03 

Jessica MaessenSuper goed gedaan. En morgen gaat psv2 ook nog even kampioen worden. Wat een 

toppers!! 

21 apr. 2018 18:05 

Carla BosklopperGefeliciteerd. 

21 apr. 2018 18:07 

Chretien LeederGefeliciteerd toppers!! 

21 apr. 2018 18:07 

Mariëlle Verhoef-MelkertVan harte allemaal! 

21 apr. 2018 18:15 

John SmeetsGefeliciteerd ! 



21 apr. 2018 18:24 

Stan Pijnenburg#BAZENTEAM 

21 apr. 2018 18:29 

Jenny Koninggefeliciteerd 

21 apr. 2018 18:50 

Kees de LangenGefeliciteerd💪🏻 

21 apr. 2018 18:58 

Anita de BeijerGefeliciteerd toppers 💪💪💪 

21 apr. 2018 19:00 

Jolanda van LeeuwenGefeliciteerd 

21 apr. 2018 19:04 

Malissa van den HeuvelKijk, super 💪🏻💪🏻👌🏻 

21 apr. 2018 19:08 

Adrienne van den AardwegGefeliciteerd! !!! 

21 apr. 2018 19:10 

Hans MaschinoGefeliciteerd allemaal !! 

21 apr. 2018 19:11 

Anja FrielingGefeliciteerd! Op naar nóg een kampioenschap morgen! 🏆 

21 apr. 2018 19:22 

Corrie VerhaerenGefeliciteerd 

21 apr. 2018 19:30 

Elly Hartogs-KoenenSuperrrr👍 

21 apr. 2018 19:33 

Marianne SchonhageTerpstraGeweldig, proficiat. 

21 apr. 2018 19:37 

Bertie Maassen GubbelsGefeliciteerd! 

21 apr. 2018 19:39 

Ans van VugtGeweldige prestatie voor PSV. 



21 apr. 2018 20:25 

Joyce WilkesGefeliciteerd😁 

21 apr. 2018 20:27 

Petra NagtzaamProficiat allemaal 😃😃😃 

21 apr. 2018 20:38 

Henk BrandGefeliciteerd 

21 apr. 2018 20:51 

Mariëlle van Gemert-Ruijs👏💪👊 

21 apr. 2018 20:52 

Rob HanouFeli! Wanneer op de platte kar door de stad. 

21 apr. 2018 20:52 

Manja NootGefeliciteerd!! 

21 apr. 2018 21:05 

Martha Langenhuizen 

21 apr. 2018 21:50 

Martha LangenhuizenWaarom zijn julie niet gehuldig op het statshuisplein 

21 apr. 2018 21:50 

Eugenie van LieshoutYes💪🏻💪🏻💪🏻🥂🥂🥂😎!!!! 

21 apr. 2018 23:13 

Menno van EsGefeliciteerd. 

22 apr. 2018 00:44 

Frits van GelderGefeliciteerd!! 

22 apr. 2018 08:14 

Stefanie Bakker👌🏻 goed gedaan !! 

22 apr. 2018 08:34 

Anita Van LoonGefeliciteerd.😁 

22 apr. 2018 09:00 

Edwin AerssensGefeliciteerd zwemmers en trainers 👍 



22 apr. 2018 09:44 

Pieternel de VroomGefeliciteerd!!! 

22 apr. 2018 11:41 

Edzo HuismanGefeliciteerd. Grote klasse👍 

22 apr. 2018 12:26 

Harco van Udendeze schaal is jullie gegund gefeliciteerd lucas 

22 apr. 2018 12:47 

Tonnie MegensGefeliciteerd 👌 

22 apr. 2018 16:22 

Sylvia de Nijs-SmitVan harte gefeliciteerd PSV 

22 apr. 2018 16:27 

Marion KirchnerGefeliciteerd. 

22 apr. 2018 18:20 

Wil HuydtsGefeliciteerd! Worden jullie nu ook gehuldigd?😉 

22 apr. 2018 21:21 

Tooske Van de VorstenboschSuper ge daan in de krant héél klein stukje het is alleen maar voetbal ze 

wéten niet wat de jongens er vóór móeten trainen groetjes 

23 apr. 2018 14:52 

De voetballers van PSV zijn niet de enigen die met de schaal terug naar Eindhoven gaan: ook PSV 

Zwemmen is landskampioen! 

21 apr. 2018 17:34 



 

Moeten ze nu lachen of serieus kijken?! #Swimcup2018 #PSVzwemmen #Bazenteam 

Katja QuenselSucces! 

13 apr. 2018 15:17 

Jessica MaessenSucces allemaal ! 

13 apr. 2018 15:45 

Astrid van den HoogenbandSucces 

13 apr. 2018 16:27 

Michel BrulsHelden! 

14 apr. 2018 09:04 

Eva van den AdelJarno poker face 

14 apr. 2018 16:56 

Kees Klerkxlache denk ik 

15 apr. 2018 23:20 

Moeten ze nu lachen of serieus kijken?! #Swimcup2018 #PSVzwemmen #Bazenteam 

13 apr. 2018 13:20 
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PSV Zwemmen voelt zich enthousiast. 

Dit weekend was niet zomaar een zwemweekend… 

 

• Een 12e plek bij de Nationale Arena Clubmeet (met een fantastisch mooi spandoek!). 

• Lucas Peters & David Groenenwegen werden Nederlands kampioen junioren op de 1500m Vrijeslag, 

Luuk van Rooij & Sam van der Stroom zwommen naar het brons bij het NJJK lange afstanden. 

• 35 finaleplaatsen bij de Swimcup Den Haag 

• Sam van Nunen zwemt de EJK limiet op de 50 meter vrijeslag tijdens de Swimcup. 

• Joeri Verlinden zwemt de EK limiet op zowel de 50 als 100 meter vlinderslag tijdens zijn 

kwalificatiemoment in Stockholm bij de Malmsten Swim Open. 

 

Op naar volgend weekend met op de planning de Miniorcup, Juniorcup, en natuurlijk de Swimcup 

Eindhoven! #Bazenteam 

8 apr. 2018 21:36 



  

 

PSV is klaar voor de Nationale Arena Club Meet! 
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7 apr. 2018 12:09 

 

Superhelden spandoek maken voor de clubmeet! 

Danielle van RooijDat ziet er SUPER uit 

4 apr. 2018 19:24 

Superhelden spandoek maken voor de clubmeet! 

4 apr. 2018 16:11 

PSV Zwemmen heeft een video gedeeld. 

Het PSV Spetterkamp is alweer voorbij! :'( 

2 apr. 2018 15:55 

PSV Zwemmen heeft een bericht gedeeld. 

31 mrt. 2018 13:27 

Minioren aan de slag met turnoefeningen:-) #psvzwemmen #breedopleiden 

Nini BulmanPrima !!!!!! Sport !!!!' 

28 mrt. 2018 16:58 

Jorick HendriksenGoed beginnetje van Athletic Skills Model! 

31 mrt. 2018 14:49 

Minioren aan de slag met turnoefeningen:-) #psvzwemmen #breedopleiden 

28 mrt. 2018 16:48 
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Natasja ReynosoJaydenSoraya Reynoso kijk we 

staan er nog op 🏊🏽♂️ 

19 mrt. 2018 16:00 

Joke HeyneJa maar hy is ook super goed wordt een 

hoge band xx 

19 mrt. 2018 19:23 

Nog één ronde te gaan voor PSV 2 in de 1e klasse Regio Zuid. Ook in het landelijke overzicht van deze 

klasse staan we nog steeds bovenaan. Promotie naar de landelijke C-klasse is bijna binnen. De laatste 

ronde op 22 april in eigen huis wordt dus zeker een feestje. 

19 mrt. 2018 09:15 
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Gisteren was de laatste reguliere ronde in de hoofdklasse. PSV 1 was wederom de beste deze ronde, 

waarmee we dus met de maximale score van 60 punten de finaleronde ingaan. Naaste belagers zijn 

@[272473029563386:274:VZC Zwemmen] (51), @[1156870887676352:274:De Dolfijn 

Wedstrijdzwemmen] (50), @[1110177819044278:274:The Hague Swimming] (48) en 

@[10650954778:274:WVZ Zoetermeer] (47). 

Astrid van den HoogenbandTrots op jullie 💪 

19 mrt. 2018 17:52 

Gisteren was de laatste reguliere ronde in de hoofdklasse. PSV 1 was wederom de beste deze ronde, 

waarmee we dus met de maximale score van 60 punten de finaleronde ingaan. Naaste belagers zijn VZC 

Zwemmen (51), De Dolfijn Wedstrijdzwemmen (50), The Hague Swimming (48) en WVZ Zoetermeer (47). 

19 mrt. 2018 09:10 

PSV Zwemmen heeft een link gedeeld. 

Onze topper @[100003280533758:2048:Arjan Knipping] legt uit hoe waardevol het 

@[260944140756356:274:InnoSportLab De Tongelreep] voor het Nederlandse zwemmen. 

8 mrt. 2018 22:02 

PSV Zwemmen heeft een video gedeeld. 

7 mrt. 2018 17:09 

PSV Zwemmen heeft een bericht gedeeld. 
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Helaas kunnen wij door de stroomstoring vandaag niet meer trainen. Deel dit bericht met zoveel 

mogelijk leden! 

19 feb. 2018 16:54 

 

Aan het begin van dag 2 van de Jaargangwedstrijden in Leiden blikken we even terug naar dag 1. Joe 

mocht als eerste van de PSV'ers aan de start verschijnen, en wel op de 100m vrij. Hij stond als 18e 

ingeschreven en na een mooie race met een pr van 1.09.58 ziet hij zichzelf terug op de 15e plaats. 

Daarna was Tim aan de beurt. Een persoonlijk record van 1.3 seconden op de 100m rug is zeker iets om 

trots op te zijn! Lars mocht daarna de 200m wisselslag zwemmen. Hij verpulverde zijn record met bijna 7 

seconden en dan kan je niet anders dan stijgen op de ranglijst, hij werd 11e. Toen was onze jongste 

zwemmer aan de beurt. Javier zwom een pr van meer dan 4 seconden (1.45.10) en werd hiermee 

negende op de 100m schoolslag. Lars en Daniel mochten een aantal series later de 200 vrij zwemmen. 

Een mooie strijd zorgde ervoor dat Lars met 5 seconden zijn beste tijd verbeterde en Daniel zelfs met 8! 

Tim kwam daarna op de 50m vlinder op het startblok te staan. Zelf meer gehoopt maar 4 tienden van je 

tijd af zwemmen is iets om trots op te zijn. Hij werd hiermee zevende van Nederland! Aan het einde van 

een lange middag zwommen Joe en Daniel naast elkaar de 100m vlinder. Dan rijd je dus 150 kilometer 

om weer naast je teamgenoot te zwemmen! Allebei weer hele mooie persoonlijke records van 1.21.48 

(Joe, -5 seconden) en 1.24.43 (Daniel, -3,7). Op naar dag 2, met hopelijk weer veel mooie races en aan 

het einde van de dag een lekkere pannenkoek! Vandaag is Joe jarig, dus hopelijk geeft hij zichzelf een 

mooi cadeau, gefeliciteerd! 

Astrid van den HoogenbandMooie verbeteringen 👍 
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18 feb. 2018 10:35 

Ine LangenhuizenAllemaal een vet p.r. op het juiste moment! 

18 feb. 2018 10:41 

Danielle van RooijSucces weer vandaag kanjers 💪🏻 

18 feb. 2018 10:52 

Anja FrielingHeel goed! Veel plezier en succes met dag 2! En gefeliciteerd Joe! 🎉🎉🎉 

18 feb. 2018 13:14 

Tina Bakerwat een toffe weekend! super gedaan allemaal. 

19 feb. 2018 09:16 

Aan het begin van dag 2 van de Jaargangwedstrijden in Leiden blikken we even terug naar dag 1. 

Joe mocht als eerste van de PSV'ers aan de start verschijnen, en wel op de 100m vrij. Hij stond als 18e 

ingeschreven en na een mooie race met een pr van 1.09.58 ziet hij zichzelf terug op de 15e plaats.  

Daarna was Tim aan de beurt. Een persoonlijk record van 1.3 seconden op de 100m rug is zeker iets om 

trots op te zijn! 

Lars mocht daarna de 200m wisselslag zwemmen. Hij verpulverde zijn record met bijna 7 seconden en 

dan kan je niet anders dan stijgen op de ranglijst, hij werd 11e.  

Toen was onze jongste zwemmer aan de beurt. Javier zwom een pr van meer dan 4 seconden (1.45.10) 

en werd hiermee negende op de 100m schoolslag.  

Lars en Daniel mochten een aantal series later de 200 vrij zwemmen. Een mooie strijd zorgde ervoor dat 

Lars met 5 seconden zijn beste tijd verbeterde en Daniel zelfs met 8! 

Tim kwam daarna op de 50m vlinder op het startblok te staan. Zelf meer gehoopt maar 4 tienden van je 

tijd af zwemmen is iets om trots op te zijn. Hij werd hiermee zevende van Nederland!  

Aan het einde van een lange middag zwommen Joe en Daniel naast elkaar de 100m vlinder. Dan rijd je 

dus 150 kilometer om weer naast je teamgenoot te zwemmen! Allebei weer hele mooie persoonlijke 

records van 1.21.48 (Joe, -5 seconden) en 1.24.43 (Daniel, -3,7). 

Op naar dag 2, met hopelijk weer veel mooie races en aan het einde van de dag een lekkere pannenkoek! 

Vandaag is Joe jarig, dus hopelijk geeft hij zichzelf een mooi cadeau, gefeliciteerd! 

18 feb. 2018 10:30 



 

Time flies when you’re having fun... De trainingsstage komt vandaag tot een einde. Namens alle sportes 

willen wij iedereen bedanken die ons heeft gesteund via de @[1424184227802890:274:PSV 

Crowdfunding]! Op naar een periode van veel raceweekenden en op naar de Swimcup in Eindhoven!! 

#bazenteam #psvzwemmen 

Plaats: Inacua Málaga (36.680961628238, -4.4550896304617) 

Adres: C/ Marilyn Monroe,8, 29004 Málaga 

Time flies when you’re having fun... De trainingsstage komt vandaag tot een einde. Namens alle sportes 

willen wij iedereen bedanken die ons heeft gesteund via de PSV Crowdfunding! Op naar een periode van 

veel raceweekenden en op naar de Swimcup in Eindhoven!! #bazenteam #psvzwemmen 

16 feb. 2018 17:41 

De trainingsstage zit er bijna op, maar nog steeds is er discussie over de uitslag van deze estafette.. wie 

wint er nu!? 

Martijn van RijnWij gaan voor baan 9 😅🏊🏼💦 

15 feb. 2018 18:13 

https://www.facebook.com/inacuamalaga/
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Trudy KettingBaan 8😀 

15 feb. 2018 18:27 

Astrid van den HoogenbandBaan 8 

15 feb. 2018 18:30 

Jos GuffensBaan 8 

15 feb. 2018 18:40 

Manon KampmanKristy 😂 

15 feb. 2018 18:49 

Brenda de Kok-KramerDe groene badmuts is voor mij nummer 🥇 

15 feb. 2018 19:11 

Petra NagtzaamBaan 8 😂 

15 feb. 2018 19:33 

Arjan KnippingBaan 8 

16 feb. 2018 09:13 

Anita de BeijerBaan 8 

16 feb. 2018 10:06 

Ronny WellinkAnd the winner is number 8. 

18 feb. 2018 19:34 

Plaats: Inacua Málaga (36.680961628238, -4.4550896304617) 

Adres: C/ Marilyn Monroe,8, 29004 Málaga 

De trainingsstage zit er bijna op, maar nog steeds is er discussie over de uitslag van deze estafette.. wie 

wint er nu!? 

15 feb. 2018 18:05 

https://www.facebook.com/inacuamalaga/
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Plaats: Inacua Málaga (36.680961628238, -4.4550896304617) 

Adres: C/ Marilyn Monroe,8, 29004 Málaga 

Sinds gisteren is de groep officieel compleet. Marit en Derk hadden nog schooltentamens maar hebben 

inmiddels ook al de nodige meters gemaakt hier in Malaga. Dankzij het mooie weer is er ruimte voor 

landtraining buiten, en ook het centrum van malaga heeft kennis kunnen maken met onze groep! 

#bazenteam #psvzwemmen 

11 feb. 2018 17:51 

https://www.facebook.com/inacuamalaga/
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Vandaag zijn de senioren vertrokken naar Malaga voor een trainingstage. Houd de facebook in de gaten 

om te zien wat de zwemmers allemaal uitspoken!! #Bazenteam #psvzwemmen 

Petra NagtzaamVeel plezier allemaal 😃😃😃 

7 feb. 2018 22:00 

Angela KampmanHave fun!! 

7 feb. 2018 22:04 

Marianne Renders 

7 feb. 2018 22:35 

Martijn van RijnHeel veel Suc6 allen 👊🏻🏊🏼💦🎉 

7 feb. 2018 22:43 

Simone van LaarhovenHave fun Kristy 

8 feb. 2018 06:39 

Neven TomičićGeert ,zonder Stefan 😂 

8 feb. 2018 09:06 
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Astrid van den HoogenbandSucces en veel plezier 🏊🏻♀️☀️😎💪 

8 feb. 2018 10:39 

Anneke TerpstraSucces daar allen 

8 feb. 2018 16:21 

Vandaag zijn de senioren vertrokken naar Malaga voor een trainingstage. Houd de facebook in de gaten 

om te zien wat de zwemmers allemaal uitspoken!! #Bazenteam #psvzwemmen 

7 feb. 2018 21:50 

 

 

De resultaten van de nationale verenigingscompetitie afgelopen weekend zijn definitief! PSV 1 

verwachtte een zware klus met de afwezigheid van onder andere Maarten, Stan, Arjan en Joeri, maar 

wist mede door de tijdelijke terugkeer van een oude legende (Steven!!) de ronde toch gewoon weer op 

de eerste plaats af te sluiten. 

PSV 2 beleefde een beetje een valse start met een diskwalificatie op de openende estafette, maar behield 

met een sterk vervolg toch nog de leiding in het landelijke klassement van de regio 1e klasse. Kortom: 

weer een mooi weekend voor PSV Zwemmen! 

6 feb. 2018 09:11 
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Een aantal senioren heeft dit weekend de eerste meters van het langebaanseizoen gemaakt in 

Luxemburg. Alle vier kijken ze tevreden terug op de resultaten van dit weekend. #bazenteam 

#psvzwemmen 

Een aantal senioren heeft dit weekend de eerste meters van het langebaanseizoen gemaakt in 

Luxemburg. Alle vier kijken ze tevreden terug op de resultaten van dit weekend. #bazenteam 

#psvzwemmen 

28 jan. 2018 20:59 

file:///C:/Users/Martin.MTELEY/Desktop/photos_and_videos/Uploadsvanafjetelefoon_dl2F9yxM3g/26994221_1692187427505585_5540351446318333061_n_1692187427505585.jpg


 

PSV Zwemmen begint samen met PSV Zwemsporten in maart 2018 met een pilot van de KNZB 

@[1644611329131925:274:SuperSpetters zwemles]. Meer informatie via 

www.psvzwemmen.nl/superspetters! 

PSV Zwemmen begint samen met PSV Zwemsporten in maart 2018 met een pilot van de KNZB 

SuperSpetters zwemles. Meer informatie via www.psvzwemmen.nl/superspetters! 

21 jan. 2018 23:18 

http://www.psvzwemmen.nl/superspetters
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Afsluiting van de Techniekwedstrijd Swimkick/Minioren met ontbijt en knuffels voor de toppers van deze 

periode: Hanna, Julia en Tim! 

Afsluiting van de Techniekwedstrijd Swimkick/Minioren met ontbijt en knuffels voor de toppers van deze 

periode: Hanna, Julia en Tim! 

20 jan. 2018 09:11 

PSV Zwemmen heeft een bericht gedeeld. 

Nog 4 dagen om te stemmen op onze topper @[100008191112049:2048:Timo Spaans]! 

16 jan. 2018 09:37 
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Afgelopen weekend was PSV weer succesvol in de KNZB verenigingscompetitie! PSV 1 wist wederom de 

ronde winnend af te sluiten en de voorsprong op de concurrentie te vergroten. Waar PSV 2 in de eerste 

ronde nog ZV 44 voor moest laten gaan in het landelijke klassement, wisten ze in de tweede ronde deze 

achterstand in een voorsprong om te zetten. Naast een comfortabele leiding in de regio Zuid staat PSV 2 

dus ook landelijk gezien aan kop! 

15 jan. 2018 20:04 
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