
 
 
Beste zwemmers en zwemsters, ouders, 
 
Binnenkort organiseren we weer een wedstrijdje voor de zwemschool. Er is volop geoefend en 
hard gewerkt, tijd dus om aan onze fans (= ouders, broers, zussen, grootouders, …) nog eens te 
laten zien wat wij kunnen en hoe goed wij wel zijn geworden!!!  Wij hopen natuurlijk dat ieder van 
onze zwemmertjes deelneemt én zijn supporters meebrengt.   
 
Het wedstrijdje gaat door op zaterdag 12 november van 11.20 u. tot 14.00 u.   

 
Wat wordt er gezwommen? 
GROEP 1 & 2 :  50 m schoolslag 
GROEP 3  :  50 m schoolslag en 50m vrije slag 
GROEP 4, 5 & Ma/Li :  50 m schoolslag, 50m vrije slag en 50m rugslag 

(Wij weten wel wie er in welke groep zit) 
 
Wat je moet meebrengen is vrij eenvoudig  :  2 of 3 handdoeken, 2 badpakken of zwembroeken,  
iets van kleding zodat je geen kou kan vatten (vb. een kamerjas of een T-shirt en joggingsbroek), 
badslippers. 
 
Hoe kan je je inschrijven?  Door onderstaande strook (zo snel mogelijk) te bezorgen aan Liesbeth 
…  TEN LAATSTE zaterdag 5 november !  Ah ja, voor alle duidelijkheid : gelieve de strook 
volledig in te vullen in DRUKLETTERS!  Alvast bedankt … en … afspraak zaterdag 12 november 
om 11.20 u. 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het zwembad een zwemmarathon voor het goede doel. Deze 
gaat door op zaterdag 19 november en is dit jaar ten voordele van Make-A-Wish. Daarom vragen 
wij aan de zwemmertjes éénmalig € 3,00 inkom voor het wedstrijdje. Op die manier dragen wij ons 
steentje bij voor het goede doel. Wie niet deelneemt aan deze wedstrijd maar toch het goede doel 
wil steunen, kan in de week ervoor € 3,00 betalen voor een training.  
 
Op zaterdag 19 november is er GEEN training.   
 
In de herfstvakantie lopen de trainingen gewoon door.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INSCHRIJVINGSSTROOK   

 
Naam :       
 
Voornaam  : 
 
Geboortejaar : 
 
Jongen / Meisje  (schrappen wat niet past) 
 

 
Bezorg dit strookje ten laatste zaterdag 5 november aan Liesbeth!  


