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Clubkampioenschappen 2019 
Beste Sportvrienden, 
 

Op zaterdag 14 december 2019 van 18.00 tot 21.00 uur zijn de clubkampioenschappen weer. Het wordt een 

geweldige clubavond en iedereen kan meedoen. Ook je vriendjes of familieleden willen we hierbij hebben!! 

Speciaal nodigen we onze oud-leden en hun families uit om weer eens mee te doen.  

Na afloop is de prijsuitreiking en een gezellig samenzijn in de kantine. 

 

Er wordt gezwommen in de volgende leeftijdscategorieën: (Je geboortejaar telt voor je leeftijd.) 

- Kinderen met alleen diploma A of zonder diploma (instructiebad - spelletjes) 

- 9 jaar en jonger (25 meter schoolslag, 25 m vrije slag, 25 m rugslag) 

- 10 en 11 jaar (25 meter schoolslag, 25 m vrije slag, 25 m rugslag) 

- 12 en 13 jaar (50 meter schoolslag, 50 m vrije slag, 50 m rugslag) 

- 14 en 15 jaar (50 meter schoolslag, 50 m vrije slag, 50 m rugslag) 

- 16 en 17 jaar (50 meter schoolslag, 50 m vrije slag, 50 m rugslag) 

- 18 t/m 30 jaar (50 meter schoolslag, 50 m vrije slag, 50 m rugslag) 

- 31 t/m 50 jaar (25 meter schoolslag, 25 m vrije slag, 25 m rugslag) 

- Buitencategorie: 50 jaar en ouder (25 meter schoolslag, 25 m vrije slag, 25 m rugslag) 

Om iedereen een eerlijke kans te geven, hanteren we voor de leden van de wedstrijdploeg een aparte competitie. 

Aan het einde van de avond houden we nog een ‘Australian Run’, een afvalrace voor de snelste 6 jongens en 

meisjes. 

 

Neem al je fans mee, want we willen het bad gevuld hebben met schreeuwende en toeterende toeschouwers. En 

zij hoeven niet alleen aan te moedigen, maar ze mogen natuurlijk ook meedoen. Iedereen kan en mag 

meedoen.  

 

Hoogtepunt van de avond wordt weer een familie-estafette. Hiervoor kan iedereen zich inschrijven. De 

estafette is viermaal 25 meter. Er moeten dus 4 personen aan meedoen, waarvan minstens één persoon ouder 

moet zijn dan dertig jaar. Met 4 personen van boven de 30 mag het dus ook. Stel maar een leuk team samen, 

desnoods met de buurman of buurvrouw, als je maar meedoet.  

 

Deelname is gratis. Voor tips kun je de trainers van de wedstrijdploeg vragen op woensdag van 18.00 – 19.00 

uur en op zaterdag van 10.00 – 11.00 uur. 

 

Inleveren bij de kassa tijdens verenigingsuren of mailen naar clubkampioenschappenWVV@gmail.com   voor 

5 dec 2019!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Ja, ik ga meedoen aan de clubkampioenschappen: 

 

Mijn naam is:  _________________________________meisje / jongen 

Adres:  _________________________________ 

Plaats:   _________________________________ 

Tel.:  _________________________________instructiebad / grote bad (omcirkel waar je  

Geb. datum: _________________________________                                          wil zwemmen) 

 

En met de familie-estafette doen de volgende personen met mij mee: 

 

1. _________________________________   Geb. datum:   wel/niet individueel 

 

2. _________________________________   Geb. datum:   wel/niet individueel 
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3.         _________________________________    Geb. datum:   wel/niet individueel 


