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Het is bijna niet te geloven, maar het laatste seizoen in ons geliefde 

zwembad zit er zo goed als op. We kunnen terugblikken op een 

geslaagd jaar, met goede resultaten, een toffe stage en een mooie 

afsluiter met de minishow en BBQ als hoogtepunten. We willen dan 

ook van de gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal, meisjes 

en entourage, te bedanken voor jullie inzet en enthousiasme. 

Waterballet is een mooie maar veeleisende sport en zonder jullie 

gedrevenheid en flexibiliteit zou de werking van de club zeker niet 

zo vlot verlopen. We hopen dat jullie er allemaal van genoten 

hebben en we jullie in september massaal terug mogen verwachten 

voor een nieuw sportief seizoen. Met de komst van het nieuwe 

zwembad staan we voor enkele organisatorische uitdagingen en het 

zal misschien wat tijd vergen voor we onze draai gevonden hebben, 

maar we hebben er vertrouwen in dat ook dit vlot zal verlopen. 

Geen training voor kadetten/junioren/recrea op 19/06 en 21/06 

Omwille van de examens is er geen training voor de kadetten, 

junioren en recreagroepen op dinsdag 19/06 en donderdag 21/06. 

Geen training op vrijdag 22/06 en vrijdag 29/06 

Op vrijdag 22/06 vindt de slotshow in het oud zwembad plaats en 

een weekje later op 29/06 wordt het nieuwe zwembad feestelijk 

geopend. Op beide data is er dus geen training. 

Feestelijke opening nieuw zwembad: vrijdag 29/06 

Ook SKF neemt deelt aan de opening van het nieuwe zwembad. Op 

vrijdag 29/06 om 19u15 en om 20u15 zwemmen we telkens enkele 

nummertjes. Allen welkom om te komen supporteren voor de 

meisjes. 
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Laatste training: donderdag 28 juni 

De allerlaatste training gaat door op donderdag 28 juni. Voor de 

bubbels tem groep 2 is de laatste training dus op dinsdag 26 juni. 

Groepsverdeling volgend seizoen 

De nieuwe groepsverdeling staat ondertussen al even op de 

website. Hopelijk kan iedereen er zich in vinden. Heeft u toch nog 

vragen, aarzel dan zeker niet om de huidige of nieuwe trainster van 

uw dochter te contacteren voor wat extra toelichting.  

Voor alle duidelijkheid wordt hier ook nog eens de link tussen de 

werkingsgroep en de competitiegroep gegeven: 

Groep 3: preminiemen. Hiervoor is nog geen competitievergunning 

nodig, maar de meisjes zullen wellicht toch al deelnemen aan een 

eerste oefenwedstrijdje in 2019.  

Groep 4 en 5: miniemen. De opdeling tussen groep 4 en 5 is nog 

niet definitief en zal beslist worden op basis van een selectie die 

plaatsvindt op zaterdag 16/06. Voor het einde van het seizoen 

zullen de meisjes op de hoogte gebracht worden van het resultaat. 

Groep 7: kadetten. De opdeling tussen 7A en 7B zal beslist worden 

na het VC kadetten en in werking treden na het BK combo op 11 

november. De meisjes van groep 7 die nog miniem zijn tot eind 

2018 zullen voor enkele trainingen meetrainen met groep 5, maar 

zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.   

Groep 8: junioren 

Hervatten seizoen: trainingen laatste week van augustus 

In principe gaan de eerste trainingen voor de competitiegroepen 

(vanaf groep 4) terug van start tijdens de laatste week van augustus. 

Een exacte planning ligt nog niet vast en zal later doorgegeven 

worden, maar de training zullen sowieso na 17u plaatsvinden. Voor 

de niet-competitiegroepen starten de trainingen op zaterdag 1 

september 
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Infomoment met de nieuwe trainsters in september 

Tijdens de maand september zullen de trainster van elke groep een 

kort infomoment organiseren na de training van uw dochter waarop 

een kleine toelichting zal gegeven worden bij het verloop van het 

seizoen en u uw eventuele vragen kan stellen. U zal hiervoor een 

mailtje ontvangen. Vragen stellen is uiteraard altijd mogelijk voor of 

na een training, via mail of via telefoon.   

Lidgeld: €275 over te schrijven voor 15 september 2018 

Het lidgeld voor volgend seizoen bedraagt €275, behalve voor de 

recreagroepen aangezien zij aanzienlijk minder trainingsuren 

hebben. Het bedrag daarvoor werd nog niet vastgelegd en wordt 

later meegedeeld. 

Kalender 2018 

We geven alvast de voorlopige wedstrijdkalender voor 2018 mee. 

Informatie kan altijd gevonden worden op de website van de 

Vlaamse zwemfederatie. 

VC junioren op 7/10 te Oostkamp 

VC miniemen op 21/10 te Mechelen 

VC kadetten op 1/11 te Bree 

BK combo alle categorieën te La Louviere 

Flanders Open VZF-selectie op 23-25/11 te Kortrijk 

Talentdag op 16/12 

Dan rest er ons enkel nog jullie veel succes te wensen met de 

examens en daarna genieten van een welverdiende vakantie!  

Tot in september! 


