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Aankondiging Treffers Zwemevenement 
 

Aan:   alle leden van de Treffers 
Datum: 10 februari 2017 
 
 
Beste Zwemmers en zwemsters, 
 
Op vrijdag 24 maart en vrijdag 31 maart a.s. vindt het jaarlijkse Treffers 
zwemevenement plaats in Zwembad Kwekkelstijn. Wat gaan we doen ? (*) 
 
1. Lintjeszwemmen 
2. De Treffers sprintkampioenschappen 
3. De Treffers clubkampioenschappen 
4. De Gezinsestafette en Treffers-estafette (de opzet is iets anders dan vorig jaar !) 
5. De Treffers master-/recreantenkampioenschappen 
(*) Als je wilt weten waar je aan mee mag/kan doen: lees dan voor extra informatie de 
toelichting die apart wordt toegemaild ! 
 
Je mag zelf kiezen waar je aan meedoet, je mag je dus voor meerdere dingen opgeven. En 
je ouders hoeven niet alleen te kijken, zij kunnen ook meezwemmen in de gezinsestafette ! 
 
Het programma: 

Datum Vrijdag 24 maart Vrijdag 31 maart 

Wat zwemmen we ? - de vlinderslag en de schoolslag 
voor de clubkampioenschappen 

- de sprintkampioenschappen 
- Treffers master- /recreanten 

kampioenschappen 

- het lintjeszwemmen 
- de rugcrawl en de vrije slag 

voor de clubkampioenschappen 
- de Gezinsestafette en Treffers-

estafette 

Hoe laat begint het ? 19.00 uur (inzwemmen) 
19.15 uur (wedstrijd) 

18.00 uur (inzwemmen) 
18.30 uur (wedstrijd) 

 
De deelname kost € 3,= per avond. Wanneer je je voor beide avonden aanmeldt kost 
deelname slechts € 5,= voor beide avonden samen, en bespaar je dus € 1,=. 
Het geld dien je te voldoen bij inschrijving. Deelname aan de Gezinsestafette en Treffers-
estafette is gratis ! 
 
Geef je snel op via het inschrijfformulier op blad 2 en lever deze met het deelnamegeld in 
een gesloten enveloppe voorzien van je naam in uiterlijk maandag 6 maart a.s. bij 
Marlijn Mulders of Eric de Haas. 
Net zoals vorig jaar is het NIET mogelijk je na 6 maart of op de avond zelf aan te melden.  
Meld je dus snel aan, zodat je bent verzekerd van deelname !! 
Met vriendelijke zwemgroet, 
 
 
Eric de Haas/Monique Fliervoet 
 

Ps voor eventuele vragen of meer informatie kun je een mail sturen aan edehaas@salaro.nl  

mailto:edehaas@salaro.nl
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INSCHRIJFFORMULIER 

 
JA, ik doe mee !! 
 
Naam:   …………………………………………….. 
 
Geboortedatum: …………………………………………….. 
 
Geeft zich op voor (omcirkel wat je wilt doen): 
 
Vrijdag 24 maart, aanvang 19:00 uur: 
 
Clubkampioenschappen  Vlinderslag ja/ nee 

 
Schoolslag ja/ nee 

 
Sprintkampioenschappen    ja/ nee 
 
Master/ recreantenkampioenschappen  ja/ nee 
 
 
Vrijdag 31 maart, aanvang 18:00 uur: 
 
Lintjeszwemmen   Bronzen lintje ja/ nee 
(je kunt je maximaal voor 1 lintje aanmelden) 
     Zilveren lintje ja/ nee 
 
     Gouden lintje ja/ nee 
 
 
Clubkampioenschappen  Rugcrawl ja/ nee 

 
Vrije slag ja/ nee 

 
 
Gezinsestafette  ja/ nee   Treffers-estafette  ja/nee 
 
Naam van jullie team: ……………………..  Naam van jullie team:…………………… 

1. ………………………………….    1. ………………………………….. 

2. ………………………………….    2. ………………………………….. 

3. ………………………………….    3. ………………………………….. 

4. ………………………………….    4. ………………………………….. 

 
N.B. Doe deze antwoordstrook met het inschrijfgeld in een gesloten enveloppe voorzien van 
je naam en lever deze uiterlijk 6 maart a.s. in bij Marlijn Mulders of Eric de Haas. 


