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Het volgend seizoen 
Aan het eind van dit seizoen vinden enkele 

wisselingen in de trainersstaf plaats. Gelukkig kunnen 
wij de opengevallen plaatsen van de afscheid 
nemende trainers invullen. Wij zijn er in geslaagd om 
voor alle groepen (zowel aanloop als 

wedstrijdgroepen) prima trainers in te zetten. 
Trainers die met succes een gedegen opleiding bij de 

KNZB hebben gevolgd of zelf jarenlang aan de sport 
hebben deelgenomen. Trainers dus met een brede 
ervaring. Nog niet van iedereen weten wij de wensen, 
dus het team kan nog uitgebreid worden. Zie de 
bijgaande brief voor nog meer informatie. 
 

Data  

Zaterdag 24 juni: laatste zaterdagtraining. 
Zaterdag 24 juni: uitvoeringen wedstrijd in Alkmaar 

voor het wedstrijdniveau.  
28 juni: demo. De informatie is dit weekend gemaild. 

Daarna is er geen training meer.  
Zaterdag 1 juli: figurenwedstrijd voor het 

wedstrijdniveau. 

 
Demo-indeling: 

Alle meisjes zijn welkom om bij beide rondes 
aanwezig te zijn om elkaar aan te moedigen. Lukt het 
alleen om op je eigen tijdstip aanwezig te zijn dan is 
dat ook goed.  

 
Ronde 1 - 17.30 uur (Aanwezig om 17.00 uur in 
de Aquarijn kleedkamer)  

- Aanloop Aladin: Simone, Beate, Alexandra en 
Sophia. 

- Dancing Mini’s: Mera, Liv, Indra, Milou, Thyra. 
- Groep Age 2: Senna, Lisa  en Sharon. 

Na ronde 1 wordt het publiek uitgenodigd om mee te 

zwemmen op Grease. Kunnen er een paar oudere 
meiden eerder aanwezig zijn om voor te zwemmen?  
Daarna folders uitdelen door alle aanloopmeisjes (ook 
Dancing), geholpen door ouders. 
 
Ronde 2 - 18.30 uur (Aanwezig om 18.00 uur in 

de Aquarijnkleedkamer): 
- Dancing Maxi’s:  Anne, Lua, Yza, Michéla. 
- Groep Age 1: Selin, Amber, Vera, Maud, Iris, 

Elissa, Dominique en Sascha.  
- Senioren: Janna, Mirthe, Ine en Jacqueline. 

 
Na ronde 2 wordt het publiek uitgenodigd om weer mee 
te zwemmen op Grease. 
Folders uitdelen door de aanloopmeisjes, geholpen door 
ouders. 

 
Folders uitdelen 

Rondom de demo’s delen onze meisjes weer foldertjes 
uit aan kandidaatjes. Wij zoeken nog een paar ouders 
die de meisjes daarbij willen begeleiden. Tijdens de 
demo kun je je daarvoor melden bij Gertruud en 
Willem. 

 
De commissie 

Naast het trainersteam hebben wij een commissie die 
de afdeling in overleg met de trainers bestuurt. De 
commissie bestaat uit Kees, Willem, Gerda, Fred, Ingrid 
en Ko. De taken zijn herverdeeld en zien er als volgt 
uit: 

Kees: voorzitter 
Kees en Ko: wedstrijdsecretariaat 
Willem: penningmeester en materiaal en opleiding 

officials 
Ingrid: zorg meisjes en officials 
Fred: Public Relations en social media 

Gerda: activiteiten 
 

AGENDA en wedstrijdkalender 
Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt de 
definitieve wedstrijdkalender gemaild aan ouders en 
zwemsters. Eén ding kan alvast in de agenda worden 
gezet: De voorjaarsshow wordt gehouden op 

zondag 18 februari 2018!! 
 

Aanvang training nieuw seizoen 
De trainingen starten weer op woensdag 23 augustus 

zowel voor het wedstrijd-, als aanloopniveau. 

en 
aan het begin van het seizoen worden 10-minuten-

gesprekjes gehouden met alle meisjes en hun ouders. 
Alles wordt dan nog eens uitgelegd en vragen kunnen 
gesteld worden. 
 
Nu al vragen? Mail of bel gerust met ons. 

Team synchroonzwemmen Aquarijn 
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