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Dag flamingo’s, 

het jaar zit er bijna op en op sportief vlak was 

het voor de flamingo’s alleszins een succes. Op 

het BK combo op 11 november behaalden we 

2 gouden (miniemen en senioren) en 2 zilveren 

(kadetten en junioren) medailles. Een week 

later was het de beurt aan de 3 recreagroepen, 

die het beste van zichzelf gaven op de 

recreameeting. En afgelopen weekend vond de 

Flanders Synchro Open plaats met een knappe 

4e plaats voor de solo en het duet van Hannah 

en een 4e plaats voor het Vlaams team met 

Hannah, Maryline en Luna. Dikke proficiat aan alle meisjes voor hun 

inzet en prestaties van het afgelopen jaar. Het bestuur en de 

trainsters wensen iedereen alvast een deugddoende vakantie en 

prettige feesten! 

Winterstop 

De laatste training van 2016 gaat door op donderdag 22 december. 

Op dinsdag 2 januari vliegen we er terug in! 

Stage 

Zoals jullie allemaal weten, gaan we ook dit jaar weer op stage naar 
Heverlee tijdens de krokusvakantie. Zaterdag 10/12 vindt er een 
infomoment plaats na de training om 14u in de vergaderzaal 
bovenaan de tribune van het zwembad: iedereen welkom! Gelieve 
ook allemaal €50 voorschot over te schrijven voor 15 december, dat 
geeft ons een idee van het aantal meisjes die meegaan. De overige 
€150 moet betaald zijn voor 5/2. We vragen ook om de medische 
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fiche in bijlage al in te vullen en terug te sturen naar 
skfzwevegem@gmail.com. 

Helpende handen 

Voor de show zijn wij nog steeds op zoek naar helpende handen. Als 

je zin hebt om hieraan mee te werken, stuur dan zeker een mailtje 

naar skfzwevegem@gmail.com.  

Kalender 2017 

- 28-29/01: Nederlands kampioenschap Senioren 

- 29/01: Vlaams kampioenschap Junioren te Mechelen 

voor groep 7 en 9 

- 12/02: Vlaams kampioenschap Miniemen  te Liedekerke 

voor groep 4 

- 19/02: Belgisch kampioenschap Junioren te Schaarbeek 

voor groep 7 en 9 

- 26/02 – 03/03: Stage te Heverlee voor iedereen! 

- 19/03: Belgisch kampioenschap Miniemen te La Louvière 

voor groep 4 

- 15-17/04: Grote Show voor iedereen! 

- 23/04: Vlaams kampioenschap kadetten te Liedekerke 

voor groep 7 

- 30/4: Belgische kampioenschap kadetten te ??  

voor groep 7 

- 01/05: Belgisch kampioenschap Senioren te Zwevegem 

- 05-07/05: SL Cup-Luxemburg 

     voor 1e min./kad./jun. team  

- 7/05 of 21/05:  recreameeting te ?? 

voor groep 5, 6 en 8 
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