Clubkampioenschap
Zwemclub Nijlen
De Nijlense Zwemclub organiseert op zaterdag 26 januari een
clubkampioenschap voor alle leden van de Nijlense Zwemclub. Jong en oud,
competitie en niet-competitiezwemmers, die 25 meter kunnen zwemmen,kunnen
meedoen. Inschrijven kan tot zaterdag 19 januari.
Deelnemen is veel belangrijker dan winnen.
Het programma van het clubkampioenschap zelf ziet er als volgt uit:
Alle niet-vergunninghouders zwemmen zowel de 25 schoolslag als de 25 crawl,
de tijden van deze twee wedstrijden worden opgeteld en diegene die de snelste
tijd heeft is kampioen.
Zowel bij de meisjes als bij de jongens wordt er een kampioen gehuldigd in de
volgende categorieën:
-

geboren in 2013 of later
geboren in 2012
geboren in 2011
geboren in 2010
geboren in 2009
geboren in 2007 of 2008
geboren in 2003 tot en met 2006
geboren in 1999 tot en met 2002
geboren in 1998 of daarvoor.

Alle competitiezwemmers zwemmen twee maal 50 meter, de eerste 50 bestaat
uit 25 vlinder en 25 rug, de tweede 50 bestaat uit 25 schoolslag en 25 crawl. Ook
hier worden de twee tijden opgeteld om de kampioen te bepalen. De categorieën
zijn zoals gebruikelijk:
-

Eendjes: geboren in 2009 en 2010
Benjamins: geboren in 2007 en 2008
Miniemen: geboren in 2005 en 2006
Kadetten: geboren in 2003 en 2004
Juniores/Seniores: geboren in 1995 tot en met 2002
Masters 25 jaar t.e.m. 39 jaar: geboren in 1980 tot en met 1994

- Masters 40 jaar en ouder: 1979 of daarvoor
Als afsluiter is er een spannende familie aflossing ,nl. 3 x 25 vrije slag. Het is de
bedoeling dat men in een familie een ploeg vormt van 3 personen, met minimaal
één ouder en kind, de derde persoon dient familie te zijn (broer, zus, nonkel,
tante, grootouder,…).
Telkens een moment dat onze jonge zwemmers koesteren, dus hopelijk komen
er ook dit jaar weer veel ploegen aan de start.
Iedereen kan inzwemmen vanaf 15h00 en om 15h30 gaan we van start met de
eerste wedstrijd. Halverwege de wedstrijd is er een pauze voorzien.
Elke deelnemer ontvangt een aandenken. De uitreiking hiervan en de huldiging
van de clubkampioenen zal dit jaar doorgaan in de Cafetaria en dit onmiddellijk
na de wedstrijden.
Bovendien zullen hier ook het “Glenneke “ en de “ Ivajan “, onze jaarlijkse
trofeeën voor de competitiezwemmers, overhandigd worden.
Er is tevens de mogelijkheid om een hapje te eten,
nl
menu 1: Halve kip met appelmoes en frieten:15 €.
menu 2: Frikadellen met krieken en brood: 15 €.
menu 3 : Frieten met saus naar keuze en curryworst:10 €.
Bij elk menu is er een dessert voorzien.
Inschrijven kan via onderstaand inschrijvingsformulier, dit moet ten laatste op
19 januari afgegeven worden aan Els verantwoordelijke onthaal en inlichtingen
zwemclub Nijlen.
Wij hopen er zoveel mogelijk te mogen ontvangen en we herhalen nogmaals
“ Deelnemen is veel belangrijker dan winnen”
Met sportieve groeten,
Het Bestuur

Inschrijfformulier zwemkampioenschap:
Individueel :
NAAM:
Geboortejaar:
Geslacht:

……………………………………..
………..
………..

NAAM:
Geboortejaar:
Geslacht:

……………………………………..
………..
………..

NAAM:
Geboortejaar:
Geslacht:

……………………………………..
………..
………..

Familieaflossing:
FAMILIE:
1ste gezinslid(ouder):
2de gezinslid:
3de gezinslid:

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Af te geven aan uw trainer of aan Els ten laatste op zaterdag 19 januari 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier Etentje in de Cafetaria:

FAMILIE:

………………………………………

Aantal menu’s 1 : Halve kip met appelmoes en frieten
Aantal menu’s 2 : Frikadellen met krieken en brood
Aantal menu’s 3 : Frieten met saus naar keuze en curryworst
Totaal : … .€

Af te geven ( + afrekening ) aan Els ten laatste op 19 januari 2019.

…..
…..
…..

