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Woensdag 1 mei: BK Senioren in Zwevegem 

Op woensdag 1 mei vindt het BK Senioren plaats in ons eigen 

zwembad te Zwevegem. Onze senioren strijden daar voor een 

verlenging van hun Belgische titel en we hopen uiteraard op veel 

supporters om hen daarbij te steunen. SKF’ers mogen gratis komen 

kijken!! In de voormiddag worden de technische routines 

gezwommen, in de namiddag de vrije routines. Allen daarheen! 

Laatste afspraken Luxemburg 2019 

We vertrekken met de bus op vrijdag 3 mei om 17u aan het 

Gemeentepunt te Zwevegem. De heen- en terugrit met de bus is 

verplicht voor de meisjes. We vertrekken uiteraard allemaal in onze 

SKF-training. Voor vrijdagavond moet iedereen zijn eigen picknick 

voorzien, alle andere maaltijden worden geregeld door de club en 

de wedstrijdorganisatie. Zoals voor alle andere wedstrijden moet je 

zeker je clubbadpak, zwart badpak, clubbadmuts, witte badmuts 

en voldoende neusknijpers meehebben. Vergeet ook zeker je ID 

niet! De wedstrijd eindigt op zondag 5 mei omstreeks 17u30 dus we 

voorzien een aankomst aan het Gemeentepunt omstreeks 20u30 - 

21u. De exacte aankomsttijd zal aangekondigd worden in onze 

Facebookgroep van zodra we hier zicht op hebben. Ouders kunnen 

ook bellen naar Veerle (0473/74.80.50) vanaf 19u om het 

aankomstuur te weten. Ook voor dringende gevallen tijdens het 

weekend kan dit nummer gebruikt worden. We logeren in het 

jeugdhotel van Luxemburg: 

Jeugdhotel 

Waistrooss 31 

5440 Remerschen 

Luxemburg 
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Mocht je nog niet betaald hebben, gelieve dan dringend €100 over 

te schrijven op ons gekend rekeningnummer BE42 0013 3343 5354 

met vermelding van “je naam + Luxemburg”. 

Laatste afspraken minishow 18 mei 2019 

Op zaterdag 18 mei vindt de minishow met aansluitend de BBQ 

plaats, tijd dus om de afspraken nog eens op een rijtje te zetten. We 

verwachten alle meisjes om 15u in het zwembad. Vergeet zeker je 

roze clubbadpak en zwarte clubadmuts niet!! Ook voldoende drank 

en iets kleins om te eten tussendoor mag niet ontbreken in de 

zwemzak en uiteraard voldoende handdoeken. Tussen de 2 shows 

blijft iedereen in het zwembad en wordt er niet snel eens 

weggelopen. De show duurt ongeveer 1 uur, dus de 2de show zal 

gedaan zijn rond 19u30. Ouders kunnen dan hun kind(eren) ophalen 

om ze – hopelijk – naar de BBQ te brengen. Ben je op dat moment 

zelf al aan het genieten van het lekkere eten? Geen nood, de 

trainsters begeleiden je dochter naar de BBQ.  We wensen jullie 

alvast veel kijkplezier en kijken er naar uit om er samen met jullie 

een gezellige avond van te maken. Tot dan! 


