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Betreft: '3de editie clubkampioenschappen !' 
 

Datum: zaterdag 18 februari 2017 

 Locatie: Zwembad Middelkerke 

Aanvang: inzwemmen vanaf 13 uur, 

start kampioenschappen 13.45 uur 

Einde: omstreeks 16.30u - 17u 

Uiterste inschrijvingsdatum:  

vrijdag 3 februari (niet later !) 

Mailadres inschrijvingen: 

moermanpieter@hotmail.com  

 

Beste ouders en zwemmer(tje)s,      

 

Op zaterdag 18 februari 2017  organiseert de zwemclub haar 3de  

clubkampioenschappen!  

 

Wat is de opzet van deze clubkampioenschappen? Waarom organiseren we 

deze activiteit? 

1) De volledige club (zwemschool, précompetitie, competitiezwemmers en 

recreanten) samenbrengen in onze eigen gemeente op deze jaarlijkse wedstrijd. 

2) De evolutie binnen onze zwemclub duidelijk stellen en demonstreren aan de 

ouders (= als een soort opendeurdag). 

3) De mogelijkheden (ook na de zwemschool) van onze club zichtbaar maken. 

4) Een eerste kennismaking voor onze jongste zwemmertjes met 'een wedstrijd'. 

 

Wie mag deelnemen? Alle kinderen van de zwemschool, die al 25 meter kunnen 

zwemmen. Alle zwemmers van de précompetitie,  competitiezwemmers zijn die 

dag eveneens op post.  

 

Leeftijdscategorieën:  6-8j /9-10j/ 11-12j/ 13-14j/ 15-16j/ 17+ 

 

Deelnameprijs: gratis! 
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Welke afstand zwemmen de deelnemers?  

De trainer bepaalt welke afstand er gezwommen wordt. Deze afstand wordt 

vastgelegd op basis van de mogelijkheden van elke zwemmer.  De wedstrijden 

gaan over 25m, 50m of 100m. Elke deelnemer mag 2 keer individueel zwemmen. 

Elke competitiezwemmer mag 3 individuele nummers zwemmen. 

We sluiten de namiddag sportief af met estafettes (1 kind + 1 ouder).  

 

Andere weetjes: 

 De tijden worden genoteerd. Per leeftijdscategorie wordt een 

clubkampioen uitgeroepen. Maar dit is niet het belangrijkste.   

 

Hoe inschrijven? Dit kan op twee manieren: 

1)  Via mail naar : moermanpieter@hotmail.com; met vermelding van wat op het 

inschrijfstrookje staat (invullen, knippen en plakken kan natuurlijk ook). 

of 

2) Via strookje (hieronder): invullen en afgeven aan trainer. 

 

Naam ouders :            

  
  

    

Deelnemer:   ,                       jaar 

           ,                       jaar 

           ,                       jaar 

           ,                       jaar 

         

Estafette * (= 1 kind + 1 ouders): aantal 

estafetteploegen:    

* 1 kind mag 2x zwemmen (met papa en met mama)     

of 1 ouder mag meerdere keren zwemmen (met 1ste zoon/dochter  en met 2de zoon/dochter,...) 

 

 

De clubkampioenschappen zijn de gelegenheid om uw kind aan het werk te zien en 

kennis te maken met de verschillende geledingen van onze club.  

 

Aarzel niet en schrijf u meteen in !  

 

 

Met sportieve groeten, 

 

 

Het bestuur van De Dolfijnen Middelkerke 
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