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BELANGRIJKE DATA 
Wedstrijden 

 Maandag 25 juni: clubkampioenschappen  
  
Geen zwemmen  

 Woensdag 1 mei  

 Woensdag 29 mei 

 Donderdag 30 mei 

 Zaterdag 1 juni 

 Maandag 10 juni 

 Donderdag 27 juni 
 
Activiteiten  

 Woensdag 26 juni, seizoensafsluiting senioren (na de training)  

 28-30 juni : zwemkamp in Bergen op Zoom (Nederland) 
 
Start nieuw seizoen 

 Woensdag 4 sept. (senioren) en donderdag 5 sept. (jeugd) 
 

  
 

 
 

Laatste trainingen 

 Zaterdag 22 juni (jeugd) 

 Woensdag 26 juni (senioren) 

Diplomazwemmen  
Op maandag 3 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 geen zwemmen.  
  
Woensdag 26 juni is het diplomazwemmen van 
het overlevingszwemmen van 21.00 uur tot 
22.00 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent 
zodat we op tijd kunnen starten! 

Seizoensafsluiting 
Senioren  

Woensdag 26 juni sluiten we na het zwemmen het 
seizoen af onder genot van een hapje en een 
drankje in de kantine van het zwembad.  

 

Clubkampioenschappen  

Maandag 24 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!!!! 

Hulp gevraagd  
Onze gezellige sportieve vereniging is druk op 
zoek naar fanatieke vrijwilligers! Wij zijn 
momenteel op zoek naar een algemeen 
bestuurslid en vrijwilligers om te helpen bij de 
verschillende activiteiten (bingo, 
zwemvierdaagse, clubkampioenschappen en 
dergelijke). Mocht jij je geroepen voelen en 
interesse hebben, neem dan contact op met 
een bestuurslid. 
 

Eindstand seizoen 

Nu alle wedstrijden van het afgelopen seizoen 
gezwommen zijn, is ook de einduitslag bekend. De 
recreantenzwemmers zijn op een nette 4e plaats 
geëindigd. De wedstrijd zwemmers zijn op een 
nette 3e plaats geëindigd. Hiermee promoveren zij 
naar de 2e klasse! 
 
Alle zwemmers, proficiat met de behaalde 
resultaten en bedankt voor de inzet! 

 


