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Aquarijn Synchroonzwemmen, Nummer 2, December 2015

Hoi allemaal,
Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit seizoen. Zoals jullie
gemerkt hebben, verzorgt Sun Mi voortaan onze mailings. Sun
Mi is de moeder van ons aanloopmeisjes Sascha. Wij zijn heel
bij dat Sun Mi ons team is komen versterken en dat zij deze
klus zo goed heeft opgepakt!

Bijlage: adressenlijst
Als bijlage vind je de adressenlijst. Graag horen wij of alle
informatie klopt.

kerstvakantie
De kerstvakantie start op zaterdag 19 december, dan is er
geen training meer. De trainingen beginnen weer op zaterdag
2 januari.

Trainingen Senioren in kerstvakantie
De senioren zwemmen op zaterdag 9 januari de Interregio
Uitvoeringen en in het weekend van k 30 en 31 januari het
Nederlands kampioenschap. Zij trainen door in de
Kerstvakantie. De trainingstijden zijn in de
Startsprong, Houten:
Maandag 21 december van 12.00 tot 14.00 uur;
Donderdag 24 december van 10.00 tot 12.00 uur;
Zondag 27 december van 10.00 tot 12.00 uur;
Woensdag 30 december van 15.00 tot 17.00 uur.
In Merwestein:
Zondag 3 januari van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Nieuwe trainsters!
Bij de aanloop hebben jullie vast al onze nieuwe trainster
gezien: Ine. Om de week op zaterdag traint zij de
aanloopmeisjes. Deze week is ook Raquel begonnen als
trainster. Zij geeft training op de woensdagen en zaterdagen,
een combinatie van de aanloop en wedstrijdniveau. Ine en
Raquel zijn beide ook synchroonzwemsters en kunnen onze
meisjes dus veel leren. Welkom Ine en Raquel.
Het begin van het seizoen hebben wij proefgedraaid met een
nieuwe trainster Gisela. Helaas hebben wij moeten besluiten
dat wij samen geen goede match waren en  hebben we de
samenwerking niet voortgezet.

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 je de trainer/coach.

Belangrijke data
Exacte tijden volgen kort voor de wedstrijd.

Zat 12 dec Figuren - Interregio (Age I) in Breda.

Zat 19 dec
t/m 1 jan

Kerstvakantie (zaterdag 19 dec is er geen
training- zaterdag 2 januari is er weer
training voor iedereen)

Za 9 jan Interregio Senioren uitvoeringen in
Zoetermeer

Zo 17 jan 2e Miniregio voor de aanloopmeisjes in
Alkmaar. Let op: dit is een nieuwe datum.

Zat 30 en
Zo 31 jan

Nederlands Kampioenschap Senioren in
Zwolle.

Za 6 feb Limietenwedstrijd Age 1 t/m junior in
Amsterdam.

Zo 14 feb Valentijnshow in Merwestein.

Zo 20 feb Interregio junioren uitvoeringen, Lelystad

Za 5 maart 3  miniregio aanloop, Amsterdam

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

Aanloop 2e miniregio (techniek) zondag 17 januari.
De tweede miniregio voor de aanloopmeisjes vindt plaats op
zondag 17 januari in Alkmaar. Dus niet op de eerder
vermelde datum zaterdag 16 januari.

Muziekwedstrijd aanloopniveau op 23 april.
De miniregio uitvoeringen gaat plaatsvinden op 23 april
2016  in Amsterdam. (Let op: deze wedstrijd is verplaatst en
wordt dus niet gezwommen op 28 mei maar op 23 april.)
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Valentijnsshow 14 februari 2016
Dit jaar zwemmen wij geen kerstshow maar een
Valentijnsshow op 14 februari.  Iedereen is welkom bij deze
show: we hopen op een volle tribune. Tijdens deze show
worden de wedstrijduitvoeringen gezwommen als
voorbereiding op de kampioenschappen. Daarnaast worden
er speciale Valentijnsuitvoeringen gezwommen. Wij hebben
badwater gereserveerd van 15.00 uur tot 17.00 uur. Maar let
op: je moet al vroeg in de middag in het zwembad aanwezig
zijn.

Aanloop: extra trainingen Valentijnshow:
Thyra, Vera, Elissa, Maud, Selin, Sascha en Lisa gaan op de
volgende dagen wat langer door met trainen voor de
Valentijnshow. En er is 1 extra training.
De training duurt een half uurtje langer op:
Woensdag 3 februari: tot  19.00 uur.
Woensdag 10 februari: tot 19.00 uur .
Vrijdag 12 februari: Extra training van 18.00 uur tot 19.00
uur. Generale repetitie.

Nieuwe Sponsor: Beau Visage Huidadviescentrum
Met trots presenteren wij onze nieuwe sponsor: Beau Visage
Huidadviescentrum. Beau Visage in Vreeswijk is de zaak van
Ingrid van den Brink. Al 30 jaar is zij gespecialiseerd in
huidverbetering. Maar inmiddels kun je bij haar ook terecht
voor producten en Welnessbehandelingen zoals massages.
Binnenkort horen jullie meer. www.beau-visage.nl

Clair: onze nieuwe landtrainster
Clair van Baal is met haar praktijk Manueel-Fysiocare sinds
dit seizoen verbonden aan Aquarijn. Clair is manueel
therapeut, fysiotherapeut en pilatesdocent. Ze helpt bij het
schrijven van de landtrainingen en is wekelijks op woensdag
aanwezig om de dames tussen de trainingen in het water
door,  op  het  land  te  trainen.   Waar  mogelijk  is  zij  ook  op
vrijdagen aanwezig om de landtraining te leiden.

Naast het trainen met de meiden geeft Clair ook Pilates in
haar eigen praktijk op de Borgstede in Nieuwegein. Pilates is
het trainen van de diepe spieren in het lijf en dan met name
gericht op de diepe spieren die zorgen voor een betere
stabiliteit van de rug, buik, nek, armen en benen. Wanneer
deze spieren sterker worden zullen o.a. (lage)rugklachten,
schouderklachten en/of nekklachten verminderen of zelfs
over gaan. Een deel van de oefeningen worden ook
verwerkt in de landtraining van de dames.

Interesse om sterker en soepeler te worden?! De
Pilateslessen 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.

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.
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