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Aquarijn Synchroonzwemmen, Nummer 3, April 2016

Hoi allemaal,
Hierbij de derde nieuwsbrief van dit seizoen. Er staat nog een
hoop te gebeuren voor alle niveaus. De muziekwedstrijden
staan voor de deur; de leukste periode van het seizoen is
aangebroken. Succes met trainen nog allemaal en vooral veel
plezier!

Sponsoropbrengsten Jones&Jones en Valentijnshow
Dat de Valentijnshow werd gewaardeerd, blijkt ook nog eens
uit de royale giften van het publiek: 219 euro. Hartelijk dank
iedereen!  De sponsoractie van  Jones&Jones heeft het mooie
bedrag opgebracht van: 140  euro. Geweldig! Van deze
opbrengsten samen kopen wij inzwembadpakken in een mooi
blauw kleurtje. Zo zijn we tijdens wedstrijden goed
herkenbaar als club.

Jurycursus gestart
Janna en Mirthe zijn gestart met de jurycursus 9. Omdat zij
zwemsters zijn mogen zij meteen starten met 9 en hoeven zij
niet eerst jury 10/11 te volgen. Heb je interesse in het volgen
van een jurycursus 10/11? Of cursus M: waar je leert rekenen
tijdens een wedstrijd. Neem even contact op met Kees. Hij kan
je meer vertellen.

Verwenmomentje
De trainers werden zaterdag 19 maart verrast door Rene van
Luyn, vader van Amber en Vera op een stoelmassage. Dat was
geweldig Rene! Rene start zijn eigen massagepraktijk.
Binnenkort horen jullie meer.

Belangrijke data
Exacte tijden volgen kort voor de wedstrijd.

Za 23 april Figuren – Age 1 en Age 2, Amsterdam.

Zo 8 mei Senioren Demo België

Za 14 mei
Mini regio uitvoeringen Nieuwegein

Za 21 mei Interregio Age II uitvoeringen, Amersfoort

Za 28 mei Interregio Age 1 en Interregio Combo
Heerenveen

Za 4 juni Aanloop diplomazwemmen in Amersfoort

Za 4 juni Demo Lions Fletiomare: Age 2 en Senioren
zwemmen hier de groepsuitvoering.

Za 11 juni en
zo 12 juni

Synchrobeat Age 1 en Age 2 en NK Combo in
Eindhoven

Za 18 juni Regiowedstrijd uitvoeringen Age 1, Age 2 en
senioren.

Za 25 juni Limietenwedstrijd Age 1, Age 2, junioren en
senioren Utrecht.
Laatste training.

Woe 29 juni Demo zwem4daagse: Alle meisjes. We
zwemmen daar alle groepsuitvoeringen nog
een keertje als afsluiting van het seizoen.
Een mooie reclame.

Zo 3 juli Uitje. Voor alle meisjes, trainers en
vrijwilligers. Wat? Dat blijft nog spannend.

Trainers en begeleiders
Niveau Naam Telefoon

Aanloopniveau Gertruud 06-22285666

Mieke 06-48426824

Age I Christine 06-30415300

Age II Nanja 06-10425645

Junior/Senior Gertruud 06-22285666
Landtraining
(vrijdag) Clair/Gertruud 06-22285666

Algemeen Kees 06-54970296

Activiteiten Willem 06-21171622
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Beeldmateriaal
Tijdens wedstrijden, trainingen en demo’s maken de trainers
soms foto’s en video-opnames. Deze worden gebruikt voor
onze website, folders en facebookpagina. Als je hier bezwaar
tegen hebt, meld dit dan bij de trainer/coach.

Willems Winkeltje
Je kunt bij Willem terecht voor het kopen van:
- Neusklemmen, roze: 4 euro.
- Neusklemmen, grijs: 6 euro.
- Haarspeldjes, tijdelijk uitverkocht>
- Extra badmuts zwart of blaus: 6 euro.

 Welkom bij de club: Beate, Milou en Liv!

Plek voor nieuwe aanloopjes
Wij hebben plek voor nieuwe aanloopzwemstertjes. Ken je
meisjes die hun A-diploma hebben? In de leeftijd tot
ongeveer 8 jaar? Nodig ze gerust uit om te komen
proefzwemmen. Ze zijn van harte welkom.

Sponsoracties lopen nog steeds!
De sponsoracties bij Jones&Jones en Beau Visage lopen nog
steeds. Van elke aanschaf bij deze mooie zaken gaat 10% naar
ons als club. Daar zijn wij erg blij mee!

Nieuwe sponsoractie: Sponsorkliks.nl
De totale vereniging Aquarijn start een sponsoractie via
sponsorkliks.nl. Op www.aquarijn.eu zie je een banner. Als je
daarop klikt kom je bij deze website en zie je een hele lijst
winkels en aanbieders zoals: Bol.com, Bart Smits, Blokker en
KLM. Als je via deze website doorklikt ontvangt Aquarijn een
bepaald percentage van je besteding. Dus, ga vooral even
kijken!

Activiteitencommissie
Rene van Luyn, vader van Amber en Vera is toegetreden tot
de activiteitencommissie. In deze voorbereidingsgroep
hebben verder zitting: Willem (vader Jacqueline), Gerda
(moeder Fleur en Hieke) en Ingrid (moeder Noa).

Combo
Dit jaar zwemmen wij voor het allereerst een combo met 10
zwemsters. Een combo is een uitvoering die bestaat uit een
solo, duet en groep gecombineerd. Deze volledige combo is
mogelijk geworden doordat wij een samenwerking zijn
aangegaan met De Dolfijn. In de combo zwemmen meisjes
van beide clubs. Inmiddels zijn de trainingen van start
gegaan. De combo wordt gezwommen op muziek van The
Beatles. Trainsters van de combo zijn Nicolien Wellen en
onze eigen trainster Nanja. Wij wensen onze meiden veel
succes. Op de foto ontbreekt Sietske.

Landtraining bij Clair
Interesse om sterker en soepeler te worden?! Clair heeft
een speciaal aanbod op maandag.  De Pilateslessen van Clair
vinden plaats op woensdagavond van 19.30 uur-20.30 uur
en  20.45  uur-21.45  uur.  Een  proefles  is  gratis!  Geef  je  bij
deelname op via de website: www.manueel-fysiocare.nl.


