
 

 

 

 

Aquarijn Synchroonzwemmen, Synchro Beat 10 en 11 juni 2017 
 

Waar en wanneer?  

De Synchro Beat wordt ook dit jaar weer 

gehouden in het sportcomplex De Tongelreep te 

Eindhoven op zaterdag en zondag 10 en 11 juni. 

 

Zwembad: 

Pieter van den Hoogenband zwemstadion 

Antoon Coolenlaan 1 

5644 RX  Eindhoven 

www.tongelreep.nl 

tel.: 040-2381139 

 

Zwemsters 

Door middel van het halen van twee limieten 

gaan de volgende zwemsters mee: 

 

Age 1: 

Iris                               Amber 

Dominique                    Maud 

Selin                            Sascha 

Vera                             Elissa 

 

Age 2: 

Fleur                            Noa 

Merit                            Maddy 

Eline                            Selina 

Laura                           Britt 

Yasmina                       Senna 

 

Clubkleding verplicht 

Voor de synchro beat is een compleet pak 

verplicht. Je gaat namelijk officieel meelopen in 

de opmars. Je clubkleding heb je aan bij vertrek 

vanaf Merwestein. Presentatie wordt altijd 

gedaan in clubkleding en niet in zwemkleding. 

 

Verblijf  

Tijdens dit weekend verblijven wij in vier 

zespersoonshuisjes op het Bospark ’t Wolfsven 

te Mierlo. 

Laura Brotherton zal voor ons koken. Voor het 

ontbijt, lunch en diner wordt op de zaterdag en 

zondag gezorgd. Op vrijdagavond vertrekken wij 

naar de verblijfbestemming; je moet dan zelf 

eten meenemen. 

De kosten van dit verblijf inclusief de verzorging 

is € 100 per persoon. Via de penningmeester 

wordt aangegeven hoe u deze bijdrage op 

rekening van Aquarijn kan overmaken. 

 

 
  

 

De training op vrijdag 9 juni 

Vrijdag voor vertrek naar het verblijf is er 

gewoon training: land en water. De landtraining 

maken wij er een leuk uur van. In het laatste 

half uur hiervan geven wij elkaar leuke 

kadootjes om elkaar te steunen. Ook de meisjes 

die niet meegaan naar de synchro beat doen 

met de kadootjes mee. Daarna is er de 

watertraining; dat is de generale repetitie, dus 

zorg dat je er bij bent! 

 

Klein kadootje voor je team: alle meisjes 

Het is een traditie dat je voor ieder meisje uit je 

eigen team een kleinigheidje koopt of maakt om 

kado te geven. 

Ook de meisjes die niet mee gaan naar de 

synchro beat 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 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! 

 

Eten en drinken 

Zoals eerder aangegeven wordt voor het eten en 

drinken tijdens verblijf gezorgd. Dus ook tijdens 

het verblijf in het zwembad zelf. 

In schema: 

Vrijdagavond: zelf eten meenemen; 

Zaterdag en zondag: volledig verzorgd; 

Zondag aankomst Nieuwegein: bij een Mac 

Donalds wordt het weekend afgesloten. 

 

Vervolg 

Dit is de eerste nieuwsbrief over de synchro 

beat. De volgende nieuwsbrief geeft meer 

informatie over wat je mee moet nemen, wat 

de exacte tijden van het programma zijn 

etcetera. Maar alvast veel succes in de 

trainingen. En voor de ouders: in het 

weekend is vervoer nodig: wie kan en wil 

hierin meehelpen! 
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