Uit alle positieve en hartverwarmende reacties die we hebben
mogen ontvangen, konden we afleiden dat iedereen zich goed
geamuseerd heeft op stage. Ook wij waren dan ook heel tevreden
over het verloop. Dikke merci aan de meisje voor hun inzet en
enthousiasme tijdens deze intensieve week!
Paasvakantie: gewone trainingsuren
Tijdens de paasvakantie gaan de trainingen gewoon door zoals
anders.
SL Synchro cup Luxemburg: 4 - 6 mei
Ook dit jaar gaan we weer naar Luxemburg, dit keer in het weekend
van 4 - 6 mei. De bus vertrekt op vrijdagavond 4 mei om 17u aan het
zwembad. Voor het transport, de maaltijden en de overnachtingen
vragen we €100, over te schrijven op ons gekend rekeningnummer
met vermelding van “Luxemburg + je naam”. Het programma is nog
niet gekend, maar van zodra we hier informatie over hebben, zullen
we dit communiceren. De meisjes die hier mee naar toe gaan, zijn:
Preminiemen: Sofia, Siebe, Amélie, Valentine, Lani, Louise, Celest,
Margot
Miniemen: Silke, Lore, Kato, Anne, Chloé L., Hazel, Merel, Fay,
Naomi
Kadetten: Hannah, Hélène, Maryline, Emmylou, Luna, Yoni, Ines,
Maya, Erica, Ellen
Junioren: Loes, Marieke, Rune, Lotte, Yanne, Axan
Geen training op 4 en 5 mei
Er is dan ook geen training voor alle groepen op 4 en 5 mei!

KBC Verzekeringen Vandemeulebroecke bvba - Kortrijk- Bellegem - 056/224855

Zaterdag 19 mei: brevettendag, minishow en club-BBQ
Zaterdag 19 mei belooft een drukke dag te worden. Tijdens de
gewone trainingsuren wordt brevet 1, 2 en 3 afgenomen voor de
meisjes tem groep 3. Voor de andere groepen gaat de training
gewoon door.
De minishow start om 17u30. We vragen aan alle meisjes om hun
clubbadpak aan te hebben!
Inschrijven voor de BBQ, die plaatsvindt aansluitend op de
minishow, kan door het gepaste bedrag over te schrijven op ons
rekeningnummer:
€12 voor kinderen jonger dan 12 jaar
€18 voor volwassenen, aperitief inbegrepen
In deze prijs zit ook het toegangsticket voor de show! Wie niet naar
de BBQ komt, betaalt €5 voor een ticket voor de show.
We rekenen uiteraard op jullie massale aanwezigheid op deze leuke
dag, maar mocht je toch niet kunnen deelnemen aan de minishow,
gelieve dan zo snel mogelijk je trainster in te lichten!
Clubbadpak aankopen: donderdag 3 mei en dinsdag 8 mei
Meisjes die nog een clubbadpak willen aankopen, kunnen dit op
donderdag 3 mei of op dinsdag 8 mei passen voor of na de training,
liefst met een ouder. Een badpak kost €45 en moet ter plaatse
betaald worden. Je krijgt je badpak dan ook meteen mee.
Tweedehandskledij verkopen via facebook
Aangezien er een vraag en aanbod is aan 2dehands kledij van de
club, kan dit vanaf nu verkocht worden via facebook. Heb je dus een
shortje, t-shirt, pull,… die nog in goede staat is, maar helaas te klein,
biedt dit dan aan op onze facebookgroep en met een beetje geluk
krijgt het een 2de leven!
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Wedstrijdresultaten
Ook op competitievlak zaten we de afgelopen maanden niet stil. De
junioren kaapten enkele medailles weg op hun Vlaams
kampioenschap en ook de miniemen gaven het beste van zichzelf
op hun VK en BK. De oudsten wilden zich, na enkele jaren Belgisch
kampioen te zijn, dan weer meten met de buitenlandse
concurrentie en gingen hier voor naar de French Open voor
senioren. Met toplanden als Rusland, Spanje, Japan en Oekraine
was dit op zijn minst een magnifieke ervaring voor zwemsters én
trainsters. Met tonnen inspiratie en goesting kunnen we weer
verder aan de slag, the sky is the limit! ;-). Het smaakt alleszins naar
meer…
Kalender 2018
01/04/2018: VK Kadetten te Hofstade
22/04/2018: BK Kadetten te Mechelen
01/05/2018: BK Senioren te Zwevegem
04-06/05/2018: Luxemburg cup (pre-)miniemen/kadetten/junioren
19/05/2018: Brevettendag, minishow en BBQ
21/05/2018: BK Junioren te La Louvière
26/05/2018: Recreameeting te Liedekerke (?)
02/06/2018: Vriendjesdag tem groep 3
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