
Zaterdag 22 maart 2014: 

CLUBRECORDAVOND 

 

 

Lieve Goudvisjes en Dolfijntjes, 

 

De zenuwen mogen stilaan weer toenemen… 22 maart  is in het vooruitzicht! Het is een moment 

waarop elk lid van de club zijn kunnen kan laten zien. In verschillende reeksen zwemmen de leden 

tegen elkaar op om de beste tijd neer te zetten in de gekozen stijl en afstand. 

Ook de Goudvisjes en Dolfijntjes mogen op deze avond massaal komen 

pronken met alles wat ze al kunnen. Op deze avond zullen de Goudvisjes en de 

Dolfijntjes een 5-tal  proeven afleggen in het klein bad. Daarnaast zullen 

diegenen die ondertussen al ver genoeg gevorderd zijn, totzelfs in het grote bad 

hun kunnen laten zien en daar meedoen aan de 25m rugslag. Dit is al een hele 

afstand om volledig en mooi uit te zwemmen, vooral als iedereen meekijkt en 

supportert!! Bij ons gaat het uiteraard niet om de snelheid! Zij mogen op deze 

avond laten zien hoe goed ze al kunnen zwemmen, met of zonder 

ondersteunend materiaal zoals een pool-boy.  

Indien alle proeven goed volbracht worden, zal iedere deelnemer een diploma krijgen. 

  

Wanneer zelfs onze allerkleinsten “de 25 meter in het groot bad” durven 

te trotseren, wordt misschien de drempel verlaagd voor de ouders om 

ook een poging te ondernemen… ??   

Want ook de ouders mogen deelnemen aan de clubrecordavond. 

Vorige clubrecordavond waren er al een aantal ouders die vol moed 

de uitdaging aangingen… en wel zeer succesvol, waarvoor 

nogmaals proficiat! 

 

   In de bijlage van deze brief vinden jullie de praktische afspraken op een rijtje    

gezet en de inschrijvingsstrookjes. 

 

 

Alvast veel succes, en hopelijk tot dan!! 

De trainsters van het klein bad 

 



Praktisch voor zaterdag 22 maart… 

- Voor deze gelegenheid mogen ook de mama’s en de papa’s meekomen in het zwembad om 

te supporteren. Er worden blauwe schoenovertrekken voorzien, maar je kan natuurlijk ook op 

blote voeten tot aan het zwembad komen. Aan de zijkant van zowel het groot als het klein bad 

worden er stoelen voorzien.  

 

- Om praktische redenen vragen we de ouders die zelf niet meezwemmen om pas om 18 uur 

het zwembad binnen te komen, en dit langs ‘de bokaal’ (dus niet langs de douches). 

 

- We starten om 18 uur. Op dat ogenblik worden de stoelen voor de leden en de ouders 

geplaatst. We proberen tegen 19 uur, 19.30 uur ten laatste klaar te zijn. 

 

- Elke deelnemer blijft bij de groep tot iedereen klaar is met het afleggen van de proeven. Als 

iedereen de opdrachten heeft uitgevoerd, kunnen de deelnemers terug naar de ouders gaan. 

 

- Deelnemers mogen zeker niet vergeten: 

o Een handdoek of een badjas om je warm te houden tijdens het wachten 

o Een extra handdoek om je achteraf af te drogen 

o Een badmuts of elastiekje om je haar samen te houden (vooral voor de meisjes) 

o Je goed humeur 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsstrookjes: 

 

Naam: ……………………………………………… Geboortedatum: ……………………………….. 

Mama van: …………………………………………………………   

zal deelnemen aan de clubrecordavond van 22/03/2014 

met 25 meter / 50 meter / 25 en 50 meter vrije slag. (schrappen wat niet past) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: ……………………………………………… Geboortedatum: ……………………………….. 

Papa van: …………………………………………………………   

zal deelnemen aan de clubrecordavond van 22/03/2014   

met 25 meter / 50 meter / 25 en 50 meter vrije slag. (schrappen wat niet past) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: ……………………………………………… Geboortedatum: ……………………………….. 

Zal als Goudvisje / Dolfijntje deelnemen aan de clubrecordavond van 22/03/2014   

 

 

 


