CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2018
Het is weer zover! De clubkampioenschappen!
De Clubkampioenschappen worden georganiseerd voor alle zwemmers van de vereniging. Voor de
watervaardigheidsgroep, wedstrijdzwemmers en de masterzwemmers is een heel programma
opgesteld met verschillende zwemnummers. Alle waterpoloërs zijn van harte welkom om mee te
doen met de twee zwemnummers op de donderdagavond. Ook voor de trimzwemmers is er weer
een mogelijkheid om mee te doen op de maandagavond.
We hopen op zo veel mogelijk aanmeldingen zodat we een mooi en vol programma kunnen maken.
Als je mee wilt doen stuur dan een e-mailbevestiging naar: zwemmen@zvsassenheim.nl voor
woensdag 5 december.
We kunnen met deze deelnamebevestiging weer leuke series samenstellen.
Hieronder het overzicht van de avonden en het programma voor de Clubkampioenschappen 2018:
Maandag 10 december 2018
18.10 uur:
Inzwemmen
18.25 uur:
Start wedstrijden; er wordt een programma gemaakt waarbij afwisselend series voor
de zwemmers zonder en met startvergunning worden georganiseerd (we zorgen er
voor dat de allerjongsten uiterlijk 19.30 uur klaar zijn).
Alle zwemmers zonder startvergunning zwemmen:
25 meter vlinderslag
100 meter schoolslag
Voor degenen die vanaf 1 september jl. lid zijn geworden wordt in overleg bepaald welke afstand en
zwemslag er wordt gezwommen.
Alle zwemmers met een startvergunning en masterzwemmers zwemmen:
100 meter vrije slag
50 meter rugslag (geb.in 2009 en later) en 100 meter rugslag (2008 en eerder)
Rond 19.15 uur zwemmen de trimzwemmers:
50 meter schoolslag
50 meter vrije slag
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Dinsdag 11 december 2018
18.10 uur:
Inzwemmen
18.25 uur - 19.40 uur:
alle zwemmers met een startvergunning en masterzwemmers
50 meter vlinderslag (geb. in 2009 en later) en 100 meter vlinderslag (2008 en eerder)
100 meter schoolslag
Woensdag 12 december 2018
17.30 uur - 18.30 uur:
alle zwemmers zonder startvergunning
50 meter rugslag
50 meter borstcrawl (geb. in 2009 en later), 100 meter borstcrawl (2008 en eerder)
Voor degenen die vanaf 1 september jl. lid zijn geworden wordt in overleg bepaald welke afstand en
zwemslag er wordt gezwommen.
Donderdag 13 december 2018
18.10 uur:
Inzwemmen
18.25 uur – 19.40 uur:
alle zwemmers met een startvergunning, masterzwemmers en
waterpoloërs
100 meter wisselslag
50 meter vrije slag
Wij rekenen weer op sportieve en gezellige wedstrijden en verwachten daarbij alle leden !!!!
Rooster in de week van de clubkampioenschappen
Maandag
18.10 uur – 20.45 uur:
Zwemmen
Clubkampioenschappen
20.45 uur – 21.35 uur:
Waterpolo
Heren 1 + Heren 2 + BJ op uitnodiging
21.35 uur – 22.30 uur:
Waterpolo
Heren 3 + Heren 5 + waterpolo recreanten
Dinsdag
18.10 uur – 19.40 uur:
Zwemmen
Clubkampioenschappen
Woensdag
17.30 uur – 18.30 uur:
Zwemmen
Clubkampioenschappen
18.30 uur – 19.30 uur:
Waterpolo
Dames 1 + Dames 3 + BM op uitnodiging
Donderdag
18.10 uur – 19.40 uur:
Zwemmen
Clubkampioenschappen
Vrijdag
18.00 uur – 18.50 uur:
Waterpolo
CM + CJ + DG + EG
18.50 uur – 19.40 uur:
Waterpolo
Dames 2 + Heren 4 + BJ en BM op uitnodiging
Zaterdag
09.00 uur – 09.45 uur:
Waterpolo
Mini’s + EG
09.45 uur – 10.30 uur:
Waterpolo
BM + DG
10.30 uur – 11.15 uur:
Waterpolo
BJ + CJ
OP ZATERDAG 5 JANUARI 2019 ORGANISEREN WIJ VAN 17.00 UUR – 19.00 UUR WEER EEN
GEZELLIGE ZWEMAVOND VOOR LEDEN, OUDERS, BROERS EN ZUSSEN.
OP DEZE AVOND WORDEN OOK DE PRIJZEN VAN DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN UITGEREIKT
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