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Publiek gezocht: Demo Synchro Beat  

Op 8 en 9 juni is voor de Age 1 en Age 2 de 

Synchro Beat in Zwolle. Dit zijn de Nationale 

Kampioenschappen voor meiden in de leeftijd 

van 10 tot 15 jaar. Om wat meer ervaring op 

te doen met de presentatie van hun 

muzieknummers en met het zwemmen voor 

publiek, zullen de meiden hun nummers als 

demonstratie zwemmen tijdens de training op 

vrijdag 24 mei van 18.00 tot 19.00 uur. 

Dus bij deze nodigen we alle ouders, broers, 

zussen, vrienden, vriendinnen en zeker ook 

aanloopmeisjes, junioren en senioren met hun 

ouders, allemaal uit om naar de Demo van de  

Age 1 en Age 2 te komen kijken: gewoon dus 

vrijdag in het trainingsbad in Merwestein!!  

 

Diplomazwemmen aanloopniveau 

Aanstaande zaterdag is er diplomazwemmen 

voor aanloopmeisjes in Veenendaal. 

Dit keer zullen daar aan meedoen: 

Amy, Iris, Fleur, Eline, Maddy, Britt en Laura. 

Bovendien zullen bij deze wedstrijd onze 

“juryleden in opleiding”, Simone (Lisa), Ruth 

(Isa), Christiaan (Maddy), Christel (Amber), 

Franco (Laura) en niet te vergeten “onze” 

Kees, hun praktijk-examen doen. 

Heel veel succes gewenst meiden en ouders !! 

 

Show: The Lion King  

Zo bijna aan het einde van het seizoen zijn 

alle meiden op hun eigen niveau volop bezig 

met de muzieknummers. Want dit is het 

moment van de muziekuitvoeringen zowel in 

wedstrijden als in demo’s.  

En zelfs de nieuwste meisjes Renate, Esmee,  

Zoe, Isa en Dominique gaan zwemmen in onze 

eindejaarsshow The Lion King.  

Iedereen zwemt dan in speciaal voor de show 

gemaakte uitvoeringen. Dus nodig alvast 

iedereen die je kent, uit om te komen kijken 

naar deze show op zondagmiddag 7 juli !!  

 

Belangrijke data 

Vr.  

24 mei 

(gewijzigd) 

Demo Age 1 en Age 2 tijdens 

de training om 18.00 uur in 

M’stein i.v.m. de Synchro Beat 

Za. 25 mei Diplomazwemmen 

aanloopniveau:  

de trainers laten 1 week van 

tevoren weten welke meisjes 

hier aan meedoen  

Zo. 26 mei Extra training van 16.00-18.00 

uur in De Startsprong voor de 

Age 1 en de Age 2 

Za. + Zo. 

8 en 9 juni 

Synchro Beat; hele weekend 

voor Age 1 en Age 2 in Zwolle 

Zondag 

 16 juni 

Minikring uitvoeringen voor 

aanloopmeisjes in Haarlem 

Za. 22 juni Techniekwedstrijd Utrecht 

Age 1 t/m Senioren 

Za. 29 juni Uitvoeringen wedstrijd 

Age 1 t/m Senioren 

Vr. 5 juli Generale repetitie  

The Lion King in Merwestein 

voor alle meiden om 18.00 uur 

Zo. 7 juli Show The Lion King  

Alle meiden ’s middags in 

Merwestein 

Wo. 10 juli Demo zwem4daagse voor alle 

meiden in Merwestein 

 

Let op: de Demo voor Age 1 en Age 2 ter 

voorbereiding op de Synchro Beat stond eerst 

op 31 mei gepland maar die datum is nu dus 

veranderd naar 24 mei !! 

 

 

Groetjes van de synchrooncommissie: 

Gertruud, Willem, Kees, 

Kimberly en Patricia. 

 

   

  



 


