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Speciale editie: Synchrobeat nieuws, Nr.1, Mei 2016 
 

SYNCHRO BEAT 2016 en NK Combinatie 2016 
De Synchrobeat 2016 op 11 en 12 juni in Eindhoven voor Age 1, 
Age 2 en NK Combo voor onze junioren/senioren. 
 
Pieter van den Hoogenband 
Zwemstadion 
Antoon Coolenlaan 1 
5644 RX Eindhoven 
www.tongelreep.nl 
 
Zwemsters 
Voor de AGE I zwemmen daar: 

- Iris - Eline 
- Senna - Daniela 
- Fleur  
- Maddy  

  
Bij de AGE II zwemmen: 

- Yasmina - Britt 
- Hieke - Selina 
- Merit - Renee 
- Laura 
- Noa  

 

- Marit 

Het NK Combo zwemmen: Janna, Ine, Mirthe, Sietske, Suus, 
Jacqueline en van de Dolfijn: Nina, Lucy, Merel en Clair. 
Natuurlijk hopen we dat Anique, Sharon, Amber en Dominique 
hun team komen aanmoedigen vanaf de tribune. 
 
Clubkleding verplicht 
Voor de Synchrobeat is een compleet pak verplicht. Je gaat 
namelijk officieel meelopen in de opmars. Je clubkleding heb je 
aan als we vrijdag vanaf Merwestein vertrekken. 
 
De training op vrijdag 10 juni 
Vrijdag voor de synchrobeat is er gewoon training: land en 
water. De landtraining maken we er een leuk uur van. Het 
laatste half uur gaan we elkaar kadootjes geven. Ook de meisjes 
die niet naar de SB gaan, doen mee met de kadootjes. Tijdens 
de training zijn ook Christine (Age 1) en Nanja (Age 2) aanwezig. 
Daarna is de watertraining van 18.00 uur tot 19.00 uur. De 
watertraining is de generale repetitie. Zorg dat je erbij bent. 
 
Klein kadootje voor je team: alle meisjes  
Het is een traditie dat je voor ieder meisje uit je eigen team een 
kleinigheidje of gekkigheidje koopt of maakt om kado te geven. 
Ook de meisjes die niet meer gaan naar de synchrobeat kopen 
een kadootje en krijgen een kadootje. Het idee is dat het iets 
grappigs is waar jullie lekker om kunnen lachen, of iets leuks 
om te bewaren of als mascotte te gebruiken en dan mee naar 
huis kunt nemen als aandenken aan de Synchro Beat. Het is 
niet de bedoeling dat jullie je zakgeld van het eerstkomende 
halfjaar erdoor jagen. Een kadootje van 1 of 2  euro denken wij 
aan. Je koopt of maakt alleen iets voor je eigen teamgenoten, 
dus de Age I meiden zorgen ieder voor 1 kadootje voor hun Age 
I ploeggenootjes en de Age II ook voor hun eigen Age II 
ploeggenoten. Dus shoppen maar, en verras je teamgenootjes! 
 
 

Zaken die je niet moet vergeten ! 
Wedstrijdkleding. 
Voor de wedstrijd: 

 Badjas 

 Genoeg handdoeken 

 Slippers 

 Badmuts (witte voor de figuren) 

 Minimaal 2 neusklemmen 

 Een inzwembadpak 

 Een zwart badpak voor de figuren 

 Een oud badpak i.v.m. de gelatine 

 Haarnetjes voor de knot (Etos, Kruidvat) 

 Knotspelden (betere drogisterijen) 

 Schuifjes voor je kapje 

 Een paar grote elastieken en wat kleintjes 

 Shampoo en crèmespoeling 

 Een stralende lach 
Voor de rest van het weekend: 

 Pyjama en knuffelbeer 

 Toiletspullen en evt. medicijnen 

 MP3 of zo met “zwem”muzieknummers  

 Spelletje en leesboek 

 een goed humeur ! 
 
Overnachting vrijdag en zaterdag  
We vertrekken vrijdagavond na de watertraining met zijn allen 
naar ons logeeradres in Hoogeloon, zie de volgende pagina. Ook 
de Combo is welkom om dan mee te gaan. 
 
Vervoer gezocht  
Voor het hele weekend zoeken wij vervoer tussen, 
Nieuwegein, Slaapplek en Zwembad. Kun jij rijden? Geef het 
door aan Willem. 
 
Begeleiders en jury 
Kees en Willem: jury 
Christiaan: kok 
Nanja, Mieke, Kimberly, Noelle, Christine en Gertruud: coaches. 
 
Toegangsbewijzen 
De deelnemers en coaches krijgen op de eerste dag bij de 
ingang van het zwembad hun kaarten. Supporters kunnen 
entreebewijzen kopen op www.knzb.nl en op de dag zelf aan de 
kassa in het zwembad.  
 
Combo 
Hoe laat de combozwemsters zaterdag het zwembad in mogen 
van de organisatie, horen jullie zo snel mogelijk. 
 
 

http://www.tongelreep.nl/
http://www.knzb.nl/
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Logeeradres 
Van 10 t/m 12 juni (2 nachten dus) verblijven we in:  
Landgoed de Biestheuvel 
Hoogcasteren 25 
5528 NP Hoogeloon. 
 
Beddengoed is aanwezig. Je mag je eigen kussen meenemen, 
maar er zijn ook kussens aanwezig.  
 
Eten en drinken 
Vrijdagavond: zelf meebrengen. 
Zaterdag hele dag: wordt voor gezorgd. 
Zondag ontbijt en lunch: wordt voor gezorgd. 
Zondagavond: we sluiten het synchrobeatweekend af bij de 
Mac Donalds in Nieuwegein. Wat zou het mooi zijn als we voor 
dit afsluitende momentje een sponsor kunnen vinden. Wie 
vindt dit een mooie gedachte? Bespreek het even met  Kees.  
 
Programma: tijden nog niet bekend 

 

Kosten 
Over de kosten per meisje voor het weekend ontvangen jullie 
een aparte mail. De kosten zijn inclusief: overnachting, eten, 
drinken, vervoer en toegang tot de Synchro Beat. In een email, 
voor de ouders, staat naar welk bankrekeningnummer dat 
overgemaakt kan worden. 
 
Informatie formulier van/voor ouders 
Bij deze nieuwsbrief zit voor het hele weekend een 
informatie/registratieformulier. 
Willen jullie alle gevraagde gegevens nauwkeurig invullen?  
Leg vooral ook goed uit welke dieetwensen je hebt en/of welke 
medicijnen je gebruikt; zet dus niet alleen ja of nee neer. 
 
Willen jullie het registratieformulier zo snel mogelijk en het liefst 
uiterlijk vrijdag 3 juni, bij je coach inleveren of een duidelijke 
scan e-mailen naar keesvrooyen@gmail.com. 
 
Publiek, fans, ouders en familie! 
De meiden zwemmen natuurlijk extra goed als ze flink 
aangemoedigd en toegejuicht worden. Dus het zou heel mooi 
zijn als er zoveel mogelijk Aquarijn-publiek komt kijken naar 
deze Nationale kampioenschappen. De meisjes hebben het 
hele seizoen keihard gewerkt om aan dit evenement mee te 
kunnen doen en dat is echt al een hele prestatie. Onze ervaring 
is dat het heel belangrijk is om vertrouwde gezichten in het 
publiek te hebben want dat geeft rust en zelfvertrouwen 
tijdens deze spannende wedstrijd. 
 
 

 
Groetjes van het Synchro Beat-team 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 


