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Aquarijn Synchroonzwemmen, Valentijnshow 14 februari 2016

Wanneer?
Zondag 14 februari van 15.00 uur tot 17.00
uur.

De trainingen
Woensdag 3 februari: de aanloop traint
langer, tot 19.00 uur.
Woensdag 10 februari: de aanloop traint
langer, tot 19.00 uur.
Vrijdag 12 februari: Generale repetitie voor
ALLE meisjes. Ook de aanloop van 18.00 uur
tot 19.00 uur. De wedstrijdmeisjes hebben
daaraan voorafgaand gewoon landtraining.
Zaterdagochtend 13 februari: training op
gewone tijd.

Waar is de Valentijnshow?
Doelgroepenbad met Tribune in Merwestein.
Iedereen is welkom: ouders, opa’s, oma’s,
familie, vrienden, je hele klas, de juf, breng
iedereen maar mee!

Aanwezigheid zwemsters Zondag 14
februari in Vergaderzaal boven:
12.00 uur: Age 2, junioren en senioren
13.00 uur: de aanloop en de Age 1
Wij maken de knotten, wel spullen
meenemen (zie verder).

Wat breng je mee?
Zie de volgende twee pagina’s: haarspeldjes,
elastiekjes, borstel, kam, knotspelden en
haarnetje. Een extra handdoek voor over je
schouder tijdens het smeren van de gelatine.

Geen ouders in de kleedkamer
Ouders kunnen helaas niet in de kleedkamer
omdat het dan te vol wordt.  De meisjes
worden door ons opgevangen en dan zien
jullie ze weer terug als de show begint.

Handig om te weten:
De Valentijnshow is een echt spektakel dus
alle meiden treden op in showbadpakken,
hebben make-up op en hun haar in een
knot.

Wanneer is de generale repetitie?

Op vrijdag 12 februari is tijdens de
watertraining van 18.00 tot 19.00 uur in
Merwestein de generale repetitie. We
verwachten jullie in badpak aan de badrand
om 17.45 uur zodat we meteen kunnen
beginnen.

Alle meisjes doen hieraan mee, dus ook de
aanloopmeisjes komen voor deze keer op
vrijdag trainen zodat we de hele
Valentijnshow goed met z’n allen kunnen
oefenen.

De show is natuurlijk een verrassing. De
generale repetitie is
dan ook verboden
voor 0uders.
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Je haren: wat je thuis al kunt doen.

Was je haren de dag voorafgaand aan de
demonstratie niet met crèmespoeling

anders pakt de gelatine niet goed.

Neem voldoende elastiekjes mee in de kleur
van je eigen haarkleur.

Neem veel haarspeldjes (schuifjes) mee voor
het haarstukje.

Neem Knotspelden mee. Als je geen of niet
genoeg knotspelden hebt, dan kun je die
voordelig bij Willem kopen. Dus zorg dat je
goed voorbereid bent en sla nu alvast in!

Neem een gaas haarnet mee in de kleur van
je eigen haar.
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Neem een kam en borstel mee.

Wat nemen de zwemsters verder mee naar de Valentijnshow?
- 2 handdoeken.
- Een vest of trainingsjasje, iets wat niet over je hoofd moet.

- Slippers.

- Minimaal twee neusklemmen, één op je neus, één reserve.

- Eten en drinken. Denk aan rauwkost, brood, etc,

- En heel belangrijk: een stralende lach
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