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Belangrijke data

Geen zwemmen
Laatste trainingen
• Maandag 2 t/m zat. 7 mei
- Maandag 27 juni (junioren)
• Woensdag 25 t/m zat. 28 mei - Woensdag 29 juni (senioren)
• Zaterdag 4 en maandag 6 juni
• Woensdag 7 september
Kleding zwemmen junioren
• Maandag 9 mei
• Maandag 30 mei

Diploma zwemmen
- Maandag 13 juni

Activiteiten
• Woensdag 18 mei: koffie drinken senioren 20:30 (eigen kosten)
• Vrijdag 24 t/m zondag 26 juni: kamp
• Woensdag 29 juni: seizoenafsluiting senioren
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Wedstrijden
• Zondag 19 juni: masterwedstrijd (20+) Veldhoven
• Maandag 27 juni: clubkampioenschappen
Start nieuwe seizoen
Donderdag 8 september (jeugd), woensdag 14 september (senioren)

Clubkampioenschappen

Hulp gevraagd

Maandag 27 juni worden de clubkampioenschappen
gehouden van 19.00 uur tot 20.30 uur voor al onze
leden. De wedstrijdzwemmers zijn automatisch
ingeschreven, recreantenzwemmers en senioren
zwemmers kunnen zich opgeven voor 1 juni bij Arie.
Geef jezelf op tijd op!!!!

Onze gezellige sportieve vereniging is druk op zoek
naar fanatieke vrijwilligers! Wij zijn momenteel op
zoek naar bestuursleden, trainers, juryleden en
vrijwilligers om op zaterdagochtend te helpen bij de
training. Mocht jij je geroepen voelen en interesse
hebben, neem dan contact op met een bestuurslid.

Diplomazwemmen
Op maandag 13 juni is het diplomazwemmen voor zwemvaardigheidsdiploma 1-2-3 van 19.00 uur tot 20.30
uur. Voor de overige leden is het deze avond ook gewoon zwemmen.

Eindstand seizoen + start nieuw seizoen
Nu alle wedstrijden van het afgelopen seizoen gezwommen zijn, is ook de einduitslag bekend. De wedstrijd
zwemmers zijn op een nette 11e plaats geëindigd. Zij blijven volgend seizoen in de dezelfde klasse
zwemmen. Alle zwemmers, proficiat met de behaalde resultaten en bedankt voor de inzet!
Het nieuwe seizoen zal voor de junioren starten op donderdag 8 september. Voor de senioren zal het nieuwe
seizoen starten op woensdag 14 september.

