
Beste zwemmer
Beste ouder

Het einde van het zwemseizoen nadert en wij willen dit op passende
wijze afsluiten. Naast het traditionele brevetzwemmen en het jaarlijkse
eindeseizoensfeest (zaterdag 25 juni), organiseren we voor alle S1-
en V-zwemmers opnieuw een ZWEMFEESTJE !

Ook andere clubs komen, we hopen dus op een massale aanwezigheid van onze eigen leden!!
Praktisch: 
- Iedereen wordt verwacht op zaterdag 18 juni om 13u. (Je kan inzwemmen tot 13u50.)
- Extra handdoek meebrengen.  (voor tijdens het wachten)

Op voorhand zal een tijdschema uithangen waarop je kan zien hoe laat je zal mogen zwemmen:
om 14u weerklinkt het eerste startschot,  het einde is voorzien omstreeks 16u.

Iedereen zwemt 3x: 50m schoolslag, 50m rugslag en 50m borstcrawl. Achteraf wordt hiervan
een uitslag opgemaakt. Daarenboven wordt ook een gemiddelde tijd berekend van deze drie
tijden,  waarvan  een  afzonderlijk  klassement  per  leeftijdsjaar  (jongens  en  meisjes  dooreen)
wordt  opgemaakt:  wie  dit  wint  (en  zichzelf  dus  'meest  complete  zwemmer'  mag  noemen)
ontvangt een mooie beker!  Bovendien ontvangen alle deelnemers een gratis frisdrankje en een
mooie attentie!

Ook de ouders nodigen we opnieuw van harte uit om, net zoals tijdens het clubkampioenschap,
samen een aflossing te zwemmen op het einde. Dit ludieke wedstrijdje 'ouder-kind', waarbij elk
2 lengtes (= ca 33m) zwemt, is een absolute aanrader!  Want de zwemmers vinden dit o zo fijn!
En samen met de ouders wordt dit dan zeker weer een leuke bedoening.  We verwachten jullie!

Wie wil, mag ook ’s avonds meedoen aan het clubkampioenschap (voor alle KORF-leden): je
wordt er dan verwacht tegen 17u30.  (Je kan inzwemmen tot 17u50).  Voor beide wedstrijdjes
zal op voorhand een tijdschema uithangen waarop je kan zien hoe laat je zal mogen zwemmen.

Inschrijven kan je tot zaterdag 11 juni 2011 door onderstaand strookje te bezorgen aan één van
de lesgevers.

Bedankt voor uw vroege inschrijving!
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Groep:  S1/V1/V2        Naam: ………………………………………………………………  
zal wel / niet deelnemen aan het zwemfeestje (+/-13u-16u30 + aansluitend bekeruitreiking).
zal wel/niet op het clubkampioenschap zwemmen (+/- 17u30-19u30 + aansluitend
bekeruitreiking)     -   50 meter borstcrawl /  rugcrawl  /  schoolslag      (je mag zelf 2 zwemstijlen
kiezen)

M’n pa/ma  …………………………… (voornaam + familienaam) zal deelnemen aan de aflossing
ouder - kind

- tijdens het zwemfeestje:  JA – NEEN
- tijdens het clubkampioenschap:  JA – NEEN
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