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Aanloopnieuws: Wat een wedstrijd! 
De aanloopmeisjes zwommen op zaterdag 22 
november de eerste techniekwedstrijd van dit seizoen 
in Haarlem. Brownie, die op dit moment logeert bij 
Gillian, was er ook bij. Het was spannend, vooral voor 
de meisjes die hun allereerste wedstrijd zwommen: 
Vera, Thyra, Sharon, Elissa en Gillian. Amber, Iris en 
Dominique wisten al wel wat hen te wachten stond. 
Daniela kon er helaas niet bij zijn. 

 
Thyra heeft al heel wat uurtjes doorgebracht in 
zwembaden, maar dan op de tribune als supporter van 
zusje Eline en Merit. Nu is het Thyra-tijd en kan ze 
eindelijk zelf meedoen. Thyra begint meteen goed met 
een prachtige 4e  plek, vlak achter Vera. Vera ging 
meteen op haar eerste wedstrijd een bronzen medaille 
naar huis. Gillian heeft de afgelopen weken niet veel 
kunnen trainen omdat ze flink ziek is geweest. Maar, 
op de wedstrijd leek ze daar geen enkele last van te 
hebben want ze zwom daar zo een bronzen medaille. 
Sharon dacht, laat ik op mijn eerste wedstrijd meteen 
voor Goud gaan; en dat is gelukt.  
 
Amber en Dominique hadden toch wel echt de 
zwaarste opdracht: 4 figuurtjes helemaal nieuw incl. 
inhoeken-doorhoeken-1-been neerleggen. 
 
Ze hebben zich helemaal suf getraind en met resultaat: 
Dominique een prachtige 11e plek en Amber de 5e. 
Elissa was bij aanvang van de wedstrijd niet zo blij, 
want ze zat helemaal alleen in een categorie. Samen 
met Mieke ging ze de panels langs.  

 

Belangrijke data 
 

Vrijdag 
5 dec 

Geen training ivm Sinterklaasviering 

Zaterdag 
13 dec. 

Interregio figuren voor Age 1 meiden 
Heerenveen 

Vrijdag  
19 dec. 

Generale repetitie Kerstshow voor alle 
meiden in Merwestein van 1800-1900 u. 
17.45 uur aanwezig aan de badrand 

Zaterdag 
20 dec. 

Kerstshow 
Merwestein van 17.00-19.00 uur 
Voor meer informatie, lees de Kerst 
Synchronieuws. 

Zondag 
21 dec. 

Start kerstvakantie  
= geen trainingen t/m 4 januari 2015 
behalve voor de NK-gangers. 

 
Trainingen voor Kerstshow 
Alle meiden trainen deze trainingen voor de Kerstshow. 
Zorg dat je erbij bent. 

 Zaterdag 6 december; 

 Woensdag 10 december; 

 Zaterdag 13 december 9.00u – 10.0u de age 1 doet dan 
niet mee; die gaan dan naar huis om zich voor te 
bereiden op Heerenveen; 

 Woensdag 17 december; 

 Vrijdag 19 december  (18.00-19.00) is de grote 
kerstshow training voor alle meiden. Dit is de generale 
repetitie dus zorg dat je erbij bent !! 

 
 
Extra trainingen voor NK 
Deze trainingen zijn alleen voor de meiden die naar het NK 
gaan. 
 

Dinsdag 23 december 10.00-12.00u 

Woensdag 24 december 10.00-12.00u 

Zondag 28 december 13.00-15.00u 

Dinsdag 30 december 14.00-16.00u 

Zondag 4 januari 13.00-15.00u 

Zondag 18 januari 13.00-15.00u 

Alle trainingen vinden plaats in De Startsprong te Houten. 
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Maar na de wedstrijd zag je Elissa stralen van oor tot 
oor met een bronzen medaille om haar nek. Iris mag 
niet meedoen met de Age 1 wedstrijden omdat ze nog 
te jong is, zo jong dat ze zelfs in haar categorie op de 
aanloop ook nog de jongste was. Daarom hebben wij 
nog meer bewondering voor haar en voor de 4e  plek 
die zij zomaar eventjes zwom.  
Al met al een prachtige wedstrijd en mega trotse 
coaches Mieke, Hinke, Christine, Gertruud, Nanja en 
natuurlijk ook Megan, Angelique en Anouschka. Nu op 
naar de kerstshow! 

 
Wedstrijduitslagen op website 
Op onze website http://aquarijn.eu/synchroonzwemmen/ 
vinden jullie vanaf nu ook de wedstrijduitslagen en de 
laatste  wedstrijdkalender. 
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