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ZTB – Clubkampioenschap 24/02/2018

Uitnodiging Clubkampioenschap 2017 - 2018

Zaterdag 24 februari 2018
Om 17u15 wordt iedereen in het zwembad verwacht en om 18u stipt wordt er gestart. Dan zullen de verschillende
reeksen per leeftijdscategorie en per geslacht gezwommen worden. Het wordt beslist een spannende strijd om de
titel van kampioen in elke categorie. Daarom worden ook de ouders, grootouders, vrienden en sympathisanten
uitgenodigd voor de nodige aanmoedigingen. Hun aanwezigheid is een stimulans voor de kinderen en een teken
van waardering voor de trainers en trainsters.

Reeksen: Zwaantjes 2011 / 2012 25m rugslag
25m vrije slag na pauze

Eendjes A 2009 / 2010 50m rugslag
50m vrije slag na pauze

Eendjes B 2008 50m schoolslag
50m vrije slag

Benjamins 2006 / 2007 100m schoolslag
50m rugslag
100m vrije slag

Miniemen 2004  / 2005 25m vlinder
100m schoolslag
50m rugslag
100m vrije slag

Kadetten 2002 / 2003 50m vlinder
Juniores 2000 / 2001 100m schoolslag
Senioren 1999 … 1993 100m rugslag

100m vrije slag

Volwassenen & 1992  … 50m schoolslag
Trainers 50m vrije slag

* Vrije slag = crawl, schoolslag, rugslag of vlinderslag

De beste totaaltijd binnen elke reeks bepaalt de nieuwe clubkampioen. Hierbij willen we toch aan elke deelnemer
de edele Olympische spreuk herinneren: “Deelnemen is belangrijker dan winnen!”

Wij hebben ook gedacht aan een mini-estafette waarin 1 ouder en 1 kind het samen opnemen tegen andere
ouders en kinderen. Deze mini-estafette zal doorgaan net voor de pauze en bestaat uit 2 x 25m vrije slag.

Inschrijven (anders geen deelname) kan via Frieda op frieda@zwemclubterborcht.be of 051/63.52.88 en dit ten
laatste op zaterdag 17 februari 2018.
Vermeld naam en voornaam + geboortedatum + wel of geen deelname aan mini-estafette.

Tijdens het clubfeest dat doorgaat op 10 maart 2018 om 18u in Vondel worden de kampioenen gevierd en krijgt
iedere deelnemer een medaille.


