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Trainingstijden en –dagen: 
Maandag landtraining Madeleine - gymzaal 
18.00 – 19.00 uur Age 1 
19.00 – 20.00 uur Age 2 t/m Senioren 
Woensdag – watertraining Merwestein  
16.15 – 18.15 uur Aanloopniveau 
16.15 – 19.00 uur Age 1 t/m Senioren 
Vrijdag – pilates en watertraining M’Stein 
16.45 – 19.00 uur Age 1 t/m Senioren 
    (16.45-17.45 uur pilates en lenigheid en  
    18.00-19.00 uur watertraining) 
Zaterdag watertraining M’Stein  
07.15 – 09.30 uur Aanloopniveau 
07.15 – 10.00 uur Age 1 t/m Senioren 

 
Aanspreekpunten                     
Als er in de loop van het seizoen vragen zijn, 
afmeldingen voor trainingen/wedstrijden (hopelijk 
niet) of je graag iets wilt bespreken, dan kun je bij 
de volgende personen terecht: 
 
Aanloopniveau: 
Gertruud – tel. 06 2228 5666 
Christine – tel. 06 3041 5300 
Age 1: 
Noelle – tel. 06 4965 7626 
Age 2:  
Kimberly – tel. 06 2252 5439 
Junioren/Senioren: 
Nanja – tel. 06 1042 5645 
Algemeen: 
Kees – tel. 06 5497 0296 
 
NB. Gertruud zal tot januari even geen training 
geven. De trainingen van de aanloopmeisjes blijven 
in de vertrouwde handen van Christine, Mieke, 
Willem, Anouschka, Angelique en Hinke. 
 
Websites: neusklemmen bestellen 
Als je roze neusklemmen nodig hebt dan kun je die 
onder andere vinden bij de volgende webshops: 
http://dianazwemkleding.nl/neusklem-tipsy-p-383.html 
http://www.varitech.be/neusklem-p-163.html 
http://www.sportenspelen.be/nl/search.htm?q=neusklem 
http://www.diveoutlet.nl/accessoire/speedo-neusklem 

 
Belangrijke data 
 
Zondag 

8 dec. 

Diplomazwemmen voor aanloopmeisjes 

Veenendaal – meisjes die meedoen 

krijgen dit van de trainers nog te horen 

Zaterdag 

14 dec. 

Interregio figuren voor Age 1 meiden 

Veenendaal 

Vrijdag  

20 dec. 

Generale repetitie Wintershow voor alle 

meiden in Merwestein van 1800-1900 u. 

17.45 uur aanwezig aan de badrand 

Zaterdag 

21 dec. 

Wintershow 

Merwestein van 1700-1900 uur 

Meiden aanwezig voorbereiding om 1400 

of 1500 uur zie tekst in deze nieuwsbrief 

Zondag 

22 dec. 

Start kerstvakantie  

= geen trainingen t/m 5 januari 2014 

 
 

Wedstrijden, diplomazwemmen en 

meer…… 
Een overzicht van alle belangrijke data voor het 
seizoen 2013-2014 hebben jullie al eerder 
ontvangen en dit overzicht staat ook op de website. 
Op dit moment weten we van de Demo, eventuele 
extra trainingen (voor Age 1 en ouder) en een paar 
andere activiteiten nog niet de juiste data. Zodra 
die bekend zijn, zullen we ze onmiddellijk in de 
nieuwsbrief of per e-mail aan jullie doorgeven.  
 

Nieuwsbrief per e-mail en op website 
De nieuwsbrief word per e-mail aan iedereen 
gestuurd en altijd meteen op de website geplaatst. 
Dus weet je iets niet meer zeker, check je e-mail 
dan of lees het na op de website www.aquarijn.eu 
onder het kopje synchroonzwemmen. 
 

Adressenlijst aangepast 
Na het toesturen van de laatste adressenlijst zijn er 
een paar veranderingen in gekomen dus bij deze 
nieuwsbrief ontvangen jullie ook meteen weer een 
vernieuwde adressenlijst. 
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Wintershow  
zaterdag 21 december 
Zo langzaam aan wordt het tijd om 
met de voorbereidingen van onze 
wintershow te beginnen. 
Hierbij alvast wat praktische informatie: 
 
Wanneer? 
Zaterdag 21 december van 17.00 tot 19.00 uur 
 
Waar? 
Doelgroepenbad met tribune in Merwestein 
 
Hoe laat moet ik die dag in de make-up en 
gelatine? 
14.00 uur: alle meiden van de Age 2, junioren en 
senioren 
15.00 uur: alle meisjes van de aanloop en de Age 1 
 
Door wie? 
Alle meisjes van synchroonzwemmen zullen aan 
deze show meedoen. 
 
Voor wie? 
Alle ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, andere 
familie, vriendinnen en klasgenootjes mogen komen 
kijken dus vertel ze nu alvast om 21 december in 
hun agenda te noteren om jou in onze show te zien 
schitteren! 
 
Wanneer is de generale repetitie? 
Op vrijdag 20 december is tijdens de 
watertraining van 18.00 tot 19.00 uur in 
Merwestein de generale repetitie. Alle meisjes doen 
hieraan mee, dus ook de aanloopmeisjes komen 
voor deze keer op vrijdag trainen zodat we de hele 
wintershow goed met z’n allen kunnen oefenen.  
We verwachten jullie in badpak aan de badrand 
om 17.45 uur zodat we meteen kunnen beginnen. 
Ouders kunnen niet aan de badrand blijven kijken 
want dan is natuurlijk de hele verrassing van de 
show eraf. 
 
Handig om te weten: 
De wintershow is een echt synchroonzwem-
spektakel dus alle meiden treden op in show- 
badpakken, hebben make-up op en hun haar in een 
knot. Als je geen of niet genoeg knotspelden hebt, 
dan kun je die voordelig bij Willem kopen. Dus zorg 
dat je goed voorbereid bent en sla nu alvast in!   
Willem heeft trouwens ook neusklemmen en 
badmutsen in zijn winkeltje maar dat wisten jullie 
vast al……. 

 

 
 

Veiligheidstest     
1 keer per jaar moet er een veiligheidstest gedaan 
worden door trainers zodat we zeker weten dat er 
altijd trainers aanwezig zijn die kunnen helpen bij 
calamiteiten in het zwembad. Dit keer hebben 
Willem, Kimberly, Nanja, Noёlle, Anouschka en 
Gertruud deze test gedaan en ze zijn allemaal 

geslaagd:      Van harte gefeliciteerd !! 
 
 

Opbrengst Grote Club Actie  
Alle lotenkopers zijn ingevoerd. Dit jaar hebben de 
meiden van synchroonzwemmen weer meer loten 
verkocht dan vorig jaar!  
 
Synchroonzwemmen: nu 403, vorig jaar 344 loten 
 
De netto opbrengst voor 
synchroonzwemmen is daarmee  
EUR 720,29 geworden!! 
 
Binnenkort zal Kees aan alle meisjes die loten 
verkocht hebben, hun beloning geven van 50 
eurocent per verkocht lot. 
 

Online bestellen clubkleding 
De clubkleding van Aquarijn is nu ook te bestellen 
via de webshop van Sportemotion 
op www.zwemwinkel.nl.  
Je kunt je aanmelden 
op: www.zwemwinkel.nl/aquarijn.  
Volg de procedure op de webshop en plaats de 
bestelling. Meld je aan, registreer je en log dan 
opnieuw in. Deze registratie is eenmalig.  
Als je nog vragen hebt over de wedstrijdkleding dan 
kun je die stellen bij Kees. 
 

 
Groetjes, 

het synchroonteam 
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