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Het is weer zover, de laatste ledenbrief van het seizoen! Het eerste 

jaar in ons nieuwe zwembad is weer voorbij gevlogen, gelukkig 

zonder al te veel grote problemen. We kunnen tevreden 

terugblikken op een jaar met mooie resultaten, een geslaagde stage 

en een toffe minishow en BBQ om het jaar af te sluiten. Nog eens 

een dikke merci aan alle meisjes en hun ouders voor hun inzet en 

enthousiasme elke training opnieuw!  We hopen jullie dan ook één 

voor één terug te zien in september voor een nieuw seizoen 

boordevol waterballetplezier. 

Geen training voor kadetten/junioren/recrea op 18/06 en 20/06 

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

junioren en recrea op dinsdag 18/06 en donderdag 20/06. 

Laatste training 

Voor de bubbels, groep 1, 2, 3, 4, 5 en 6 gaat de laatste training 

door op dinsdag 25 juni. Voor groep 7 en 8 is de laatste training op 

donderdag 27 juni in het zwembad Lago Kortrijk weide.  

Uurregeling volgend seizoen: zie tabel laatste pagina 

De nieuwe trainingsuren van de verschillende groepen kunnen jullie 

nu al vinden in de tabel op de laatste pagina van deze ledenbrief. De 

effectieve groepsverdeling met de indeling van de meisjes zal pas 

begin juli online beschikbaar zijn, maar zo hebben jullie al een idee 

over het tijdstip van de trainingen. De belangrijkste wijziging dit jaar 

is dat de training voor de preminiemen en miniemen (groep 3, 4 en 

5) niet meer doorgaat op donderdag in Avelgem maar wel op 

woensdag in het zwemabd Lago Kortrijk weide. Ook de training op 

zaterdag gaat voor die groepen door in Kortrijk! 
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Hervatten seizoen: trainingen laatste week van augustus 

De eerste trainingen voor de competitiegroepen (vanaf groep 4) 

gaan terug van start tijdens de laatste week van augustus volgens 

de nieuwe trainingsuren. Voor de niet-competitiegroepen starten 

de trainingen op zaterdag 31 augustus.  

Infomoment met de nieuwe trainsters in september 

Tijdens de maand september zullen de trainsters 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 

Het lidgeld voor volgend seizoen bedraagt €275, gelieve dit voor 15 

september over te schrijven op ons gekend rekeningnummer. 

Kalender najaar 2019 

We geven alvast de voorlopige wedstrijdkalender voor het najaar 

van 2019 mee. Informatie hierover kan altijd gevonden worden op 

de website van de Vlaamse zwemfederatie. 

VC junioren op 6/10 te Oostkamp 

VC miniemen op 20/10 te Mechelen 

VC kadetten op 1/11 te Oostkamp 

BK combo alle categorieën te La Louviere 

Talentdag op 15/12 

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

examens en daarna kunnen jullie allen genieten van een 

welverdiende vakantie. Tot in september! 
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Uurregeling groepen seizoen 2019 – 2020. Geel gearceerde trainingen gaan door in het zwembad LAGO 

Kortrijk weide. 

  DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG 

BUBBELS 

17u30 - 19u30 
 

12u - 14u GROEP 1 

GROEP 2 

GROEP 3 
17u30 - 19u30 

18u30 - 20u 
 

  

9u - 12u GROEP 4 
 

  

GROEP 5 17u30 – 20u 
  

GROEP 6 
 

  19u30 - 21u30   11u - 13u 

GROEP 7 
19u - 21u 

  19u30 - 21u30 
(22u voor solo's) 18u30 - 21u 10u - 14u GROEP 8   

SENIOREN 
 

  
 

 


