De e-Kwaker
Elektronische Nieuwsbrief van zwemvereniging ZZG De Boskikkers
Dé zwemclub van de gemeente Aa en Hunze

Oktober 2019

Hierbij een nieuw e-Kwaker! In deze e-Kwaker worden jullie weer op de
hoogte gehouden van het laatste nieuws rondom ZZG De Boskikkers !
Met vriendelijke groet,
Bestuur Zwemvereniging ZZG De Boskikkers

Agenda
Datum
Za 30 Nov 2019
13-12 & 14-12 2019
Za 14 Dec 2019
Za 25 Jan 2020
Za 04 Apr 2020
Za 18 Apr 2020
Za 20 Jun 2020
Za 27 Jun 2020

Wat is er te doen?
Wedstrijd 25-50m deel 2 - Beilen
Kerstmarkt Balloohoeve
Wedstrijd 25-50m deel 3 - Groningen
Wedstrijd 25-50m deel 4 - Coevorden
Wedstrijd 25-50m deel 5 - Leek
Wedstrijd 25-50m deel 6 - Hoogezand
FINALE 25M (locatie nog onbekend)
FINALE 50M (locatie nog onbekend)

Badmutsen
Onze nieuwe badmutsen zijn er! De badmutsen kosten
€7,50 per stuk. Heb je interesse in één of meerdere
badmutsen? Neem dan contact op met Aniek. Zij zorgt
er dan voor dat jij ook snel in het bezit bent van een
officiële ZZG de Boskikkers-badmuts!

Training Aqualaren
De trainingen in Aqualaren zijn al een aantal weken in volle gang. De
trainingsdagen zijn woensdag van 18:15 tot 19:00 en op donderdag van
18:15-19:15. Om 18:10 opent het badpersoneel het poortje zodat wij ons
kunnen omkleden.
Zoals je misschien al hebt opgemerkt liggen elke training de lijnen in het
water. Hierdoor wordt de zwemrichting en baan indeling duidelijker. We
verwachten dat alle zwemmers hierbij even helpen want met meer mensen is
het zo gedaan!
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Boskikkernacht
In het weekend van 31 augustus en 1
september vond de jaarlijkse boskikkernacht
plaats. Dit jaar was het thema 'Proud to be
fout'. Na een gezellige en natuurlijk lekkere
barbecue was het tijd om ons op te maken voor
het avondspel. Helaas viel dit door de regen en
onweer in het water maar na de buien was er
voor iedereen toch nog een lekker broodje
knakworst en natuurlijk de marshmallow niet te
vergeten. De volgende ochtend stond het
ochtendspel alweer op het programma met
daarin foute spelletjes. Al met al was het een
boskikkernacht om niet snel te vergeten!

Wedstrijd Coevorden 21-09-2019
Op zaterdag 21 september stond de eerste 25-50m circuit wedstrijd op het
programma. Tijdens de wedstrijd zijn er meer dan 10 pr's gezwommen! Naast
de pr's zijn er 5 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen plekken behaald door onze
zwemmers. Goed gezwommen allemaal!
De uitslagen van de wedstrijd zijn via de volgende links te vinden:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/webkalender/
wedstrijd/19180/
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=616914
&clubId=77542
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Kerstmarkt 2019
Het is misschien nog lang niet zo ver maar Jeron en Aniek zijn alweer druk
bezig met de voorbereidingen voor de kerstmarkt 2019. Ook dit jaar staan wij
weer met een kraam op de kerstmarkt in de Balloohoeve op 13 en 14
december. Voor deze kerstmarkt zijn wij leuke prijsjes nodig.
Heb jij thuis nog ongebruikte spullen liggen waar je niets mee doet? Lever ze
dan in bij Jeron of Aniek en zij zorgen ervoor dat de opbrengst ten goede
komt van de zwemvereniging.

Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie van 19 t/m 27 oktober zijn er geen trainingen!

3

