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Synchro Beat 
Op afgelopen weekend kunnen we met trots terug 

kijken. De ploeg Age 1 met de uitvoering Horton 
behaalde een fraaie tiende plek met in totaal 93,6892 
en de ploeg Age 2 met de uitvoering Zootropolis werd 
zevende met 109,2347 punten. Jammer genoeg 
behaalde de ploeg Age 2 Memphis en de solo van 
Yasmina niet de finale. 
 

Een impressie van het weekend: 

 
“Een heel druk maar gezellig weekend 
Synchrobeat in Eindhoven!”  
Afgelopen weekend deden zowel de Age 1 als de Age 
2 meiden van Aquarijn mee aan de Synchrobeat 2017 

in Eindhoven, in het Pieter van de Hoogenband 
zwembad. Vrijdagavond na de training vertrokken zij 
in opgewonden stemming naar hun overnachtingspark 
van Roompot in Mierlo. Er waren een aantal 
bungalows gehuurd. Op de camping waren al 
voorbereidingen getroffen door de 
activiteitencommissie: de boodschappen waren 

geregeld en de barbecue was mee. In ieder huisje 
was natuurlijk 1 of meerdere begeleider(s) aanwezig. 
Maar verder was het voor de meiden – met name 
voor de debuut Age 1 meiden – best wel spannend…. 
Het weer werkte prima mee. De ouderen hebben 

heerlijk tot in de late uurtjes buiten gezeten. 
De volgende morgen op zaterdag waren Willem, Ko 

en Ingrid al vroeg (half 7) op, om het ontbijt voor te 
bereiden. De Age 2 ging namelijk al om 07:45 uur 
richting het zwembad voor de techniekwedstrijd. 
Natuurlijk met een volle maag, en voorzien van een 
naar eigen wens gevuld lunchpakket. Al heel snel 
bleek overigens via de tam-tam dat Sun-Mi ook een 

tas met hele lekkere dingen bij zich had. Ze zat op de 
tribune, en was al snel gespot… Het onderdeel 
techniek liep voorspoedig en Sascha wist zelfs op haar 
eerste synchrobeat een fantastische 12e plaats te 
behalen! Aan het eind van de dag weer terug naar de 
camping. Daar wachtte de catering met een gezellige 
en heerlijke barbecue. Sateetjes, stokbrood, sausjes, 

hamburgers. Noem het maar op. De behaalde 
resultaten werden natuurlijk besproken, maar ook 
hoe eenieder de dag had ervaren. 

 
De volgende ochtend weer op tijd op, want de Age 1 
zwemsters moesten op de camping al in de gelatine. 
Zij hadden zich namelijk geplaatst voor de finale!!! En 
dat voor 7 debutanten, wat waren ze blij. De 
muziekwedstrijd ging goed en zij zijn zelfs twee keer 

in beeld gekomen tijdens het jeugdjournaal! De Age 1 
meiden gingen als 11e de finale in en zijn uiteindelijk 
als 10e geëindigd, super gedaan! Helaas mocht het 
Age 2 team van Noa/Britt/Selina en Maddy de finale 
niet zwemmen, maar toch bleven ze hun clubgenoten 

tot het laatst toe steunen. Top van jullie! Daarna was 

het Age 2 team van Merit/Yasmina/Fleur/Laura en 
Eline aan de beurt. Zij hebben met hun team een 7e 
plaats behaald. Ook heel goed gedaan meiden! 
Inmiddels was de schoonmaakploeg in de vorm van 
Willem, Ko, Ingrid, Gerda en Fred bezig geweest om 
de bungalows weer te cleanen, en was alle bagage 
(dankjewel René) weer richting zwembad 

gebracht/geregeld. Na het vertrek vanuit Eindhoven 
ging het in een bonte stoet richting Nieuwegein. 
Traditiegetrouw sloten we af bij dat restaurant met 
die grote M… en werden er diverse happy meals 
besteld en gegeten. Het was een mooi weekend en 
nog even hartelijk dank aan coaches/trainers en ook 
alle andere vrijwilligers die achter de schermen 

hebben meegewerkt om deze kanjers zo goed te 
hebben kunnen laten zwemmen en genieten. 

 
Dank namens team synchroonzwemmen 

Aquarijn 
 

AGENDA 

 
SLOTFEEST op ZONDAG 2 JULI 

Op zondag 2 juli a.s. houden wij het slotfeest. Dit jaar 
in Utrecht, op het terrein van de scouting De Oase 
aan de Kögilaan 26. Het begint om 15.00 uur en zal 
tot ongeveer 19.00 uur duren. Dus zet het in je 

agenda!! Zo snel mogelijk volgt meer info. 
 

DEMO woensdag 28 juni 
Zoals ieder jaar houden wij onze demo tijdens de 
zwemvierdaagse op woensdag, in de namiddag. De 
precieze informatie volgt nog. 
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