
 

  

 

Synchro Beat 10 en 11 juni 2017, nummer 3 26 mei 2017 
 

Synchro Beat 2017  
De Synchro Beat wordt gehouden in het sportcomplex 
De Tongelreep te Eindhoven. 
 
Zwembad 

Pieter van den Hoogenband zwemstadion 
Antoon Coolenlaan 1 
5644 RX  Eindhoven 
www.tongelreep.nl 
tel.: 040-2381139 

 
Zwemsters 

Age 1: 
Iris                               Amber 
Dominique                    Maud 
Selin                            Sascha 
Vera                             Elissa 
 
Age 2: 

Fleur                            Noa 
Merit                            Maddy 
Eline                            Selina 
Laura                           Britt 
Yasmina                       Senna 
 

Hieke is nog geblesseerd maar gaat wel het hele 
weekend met haar team Age 2 mee. 
 

Verblijf en bijdrage in kosten 
Tijdens dit weekend verblijven wij in vier 
zespersoonshuisjes op het Bospark ’t Wolfsven te 
Mierlo. 

Er wordt voor ons gekookt. 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 bijdrage in de kosten van dit verblijf inclusief de 

verzorging is € 75 per meisje. 
De bijdrage dient vóór zaterdag 3 juni te zijn 
overgemaakt op rekeningnummer  
    NL58RABO0426812514 t.n.v. Aquarijn 
 
Er worden geen lakenpakketten besteld. Als die 

gewenst zijn: melden aan Willem Schrauwen. De 
kosten hiervan worden apart in rekening gebracht. 

 
Programma in het kort 

Vrijdag 9 juni: uitwisselen cadeautjes en gewone 
training. Na de training vertrek in auto’s naar 
verblijfadres te Mierlo (vergeet niet om eten mee te 
nemen). 
Zaterdag 10 juni: ontbijt en vertrek naar zwembad; 
lunchpakket niet vergeten. 
Na einde wedstrijd 1e dag terug naar verblijfadres en 

samen eten. 
Zondag 11 juni: na ontbijt en meenemen lunchpakket 

vertrek naar zwembad. Bagage dat niet meegaat naar 
het zwembad wordt klaargezet. Na einde wedstrijd 2e 
dag is alle bagage bij het zwembad aanwezig. Als 
deze is uitgereikt gaan we (wie mee wil) naar de 
MacDonalds in Nieuwegein – Blokhoeve. Aldaar 

terugkijken op weekend en afscheid nemen van 
elkaar. 
 
Wat moet je meenemen en dus niet vergeten! 
Wedstrijdkleding. 
Voor de wedstrijd: 

 
 Badjas 
 Genoeg handdoeken 
 Slippers 
 Badmuts (witte voor 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 en kleine elastieken 
 Shampoo en crêmespoeling 

 Een stralende lach 
Voor de rest van het weekend: 

 Pyjama en knuffelbeest 
 Toiletspullen en evt. medicijnen 
 Mobiel of zoiets met zwem-muzieknummers 
 Spelletje en leesboek oid 
 Evt. een laken, dekbedovertrek, sloop en/of 

eigen kussen 
 
 

               

  
 

 

 

Synchro-

Nieuws 



 
Vervoer gezocht 
Voor het hele weekend zoeken wij vervoer tussen 

Nieuwegein, verblijfadres en zwembad. Als iemand wil 
en kan rijden: graag melden bij René van Luijn, zijn 

mailadres is r.c.vanluijn@kpnmail.nl. 
 
Begeleiding 
Ingrid is onze kok. Verder gaan mee Kimberly, 

Christine, Janna, Jacqueline, Sietske en Willem. 
En in het zwembad zelf is Nanja ook aanwezig. 
 
Toegangsbewijzen 
De deelnemers en coaches krijgen op de eerste dag bij 
de ingang van het zwembad hun kaarten. Deze zijn al 
door de vereniging betaald. Supporters kunnen 

entreebewijzen kopen. Van tevoren online via 
www.knzb.nl en op de dag zelf aan de kassa in het 
zwembad (contant afrekenen). 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Informatie formulier van en voor ouders 

Aan deze nieuwsbrief is een toestemmingformulier 
toegevoegd. Wij verzoeken de ouders dit formulier in 
te vullen, te ondertekenen en aan Gertruud of Willem 
te overhandigen. Het formulier kan ook digitaal aan 
Gertruud of Willem gezonden worden. 
Wij vragen om dit formulier zorgvuldig in te vullen; 

zeker als het gaat om dieetwensen en 
medicijngebruik. 
 
Wij verzoeken dringend om het formulier vóór 
zaterdag 3 juni in te leveren of te mailen. 
 

 

Publiek, fans, ouders en familie 

De meisjes zwemmen natuurlijk extra goed als ze flink worden aangemoedigd en toegejuicht. Dus het zou heel 
mooi zijn als veel publiek aanwezig is. Het zijn de Nationale Kampioenschappen; we mogen wel heel trots zijn 
dat onze meisjes hieraan deel kunnen nemen. Dat hebben zij bereikt door een heel seizoen hard te werken 
tijdens trainingen die drie tot vier keer in de week plaatsvinden. Meedoen aan deze wedstrijd is al een 
grote prestatie! Onze ervaring is dat het heel belangrijk is dat vertrouwde gezichten in het publiek aanwezig 
zijn: dat geeft rust en zelfvertrouwen. Het is een spannende wedstrijd met vele indrukken: dus kom 
aanmoedigen!! 

 

 

Groetjes van het team synchroonzwemmen ZV Aquarijn 
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