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De stage komt nu wel heel snel dichterbij en wij hebben er alvast 

heel veel zin in! Jullie krijgen in de loop van de maand februari 

allemaal het stageboekje met alle nodige informatie. Het kan soms 

koud zijn in het zwembad van Heverlee, dus een lycra is zeker voor 

de jongste meisjes geen overbodige luxe. Vergeet ook niet om 

ALLES te naamtekenen, want we zien vaak dezelfde badpakken, 

handdoeken, schoenen (!),…bij verschillende meisjes en dat leidt 

dan tot verwarring. Vergeet ook niet dat er geen training is op 

zaterdag 9 maart na de stage. Ouders die verder nog met vragen 

zitten, kunnen terecht bij de trainsters.  

Mogen wij er ook nog een laatste keer op hameren om de betaling 

in orde te brengen. Wie niet betaald heeft, kunnen we niet laten 

instappen op de bus. Laat ons dus alstublieft vermijden dat we deze 

regel moeten omzetten in de praktijk. Gelieve ook de medische 

fiche in te vullen en door te sturen. Als we niets ontvangen, gaan we 

er van uit dat alles ok is. 

Vlaams kampioenschap Junioren op 24 febrauri in EEKLO 

Het Vlaams kampioenschap Junioren gaat wel degelijk in het nieuwe 

zwembad van Eeklo en niet in Brugge zoals eerder op de ledenbrief 

stond. Het adres: 

VERBAUWENBAD 

Burg Lionel Pussemierstraat 157 

9900 Eeklo 

Vrijdag 15 maart: kampioenviering en geen training 

Op vrijdag 15 maart vindt de kampioenviering plaats in OC Ter 

Streye (St-Denijs) vanaf 19u30. De geselecteerden zijn het 

miniemen-, kadetten-, junioren-, en senioren-team en Marie, Loes, 

Marieke, Hannah, Hélène en Silke. Die avond gaat de gewone 
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training uiteraard niet door, dus we verwachten jullie allemaal 

present om hopelijk een prijs op te halen of om te supporteren voor 

je teamgenoten! 

Het nieuwe competitieseizoen komt er ook weer aan. De miniemen 

bijten op zondag 17 febuari de spits af op hun Vlaams 

Kampioenschap, 1 week later zijn de junioren aan de beurt en het 

eerste weekend van maart nemen de senioren delen aan de French 

Open in Parijs. Heel veel succes allemaal!! 


