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

Maart 2020

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 07 Mrt 2020
Za 07 Mrt 2020
Za 04 Apr 2020
Week 16
Do 16 Apr 2020
Za 18 Apr 2020
Za 20 Jun 2020
Za 20 Jun 2020
Za 27 Jun 2020

Wat is er te doen?
1uursestafette Hoogezand (GAAT NIET DOOR!)
Lustrum ZZG de Boskikkers
Wedstrijd 25-50m deel 5 - Leek
Geraniumactie
Algemene Leden Vergadering
Wedstrijd 25-50m deel 6 - Hoogezand
FINALE 25M (locatie nog onbekend)
Nachtmarathon De Valken
FINALE 50M (locatie nog onbekend)

Wedstrijd 25-01-2020
Op 25-01-2020 hadden we de 4e wedstrijd in de
25-50m circuit competitie. Deze wedstrijd
zwommen wij in Coevorden. Met 4 keer een 1e
plaats en 3 keer een 2e plaats zwommen we
weer veel prijzen met een klein clubje
zwemmers. Hieronder de link naar de uitslag.
https://www.swimrankings.net/index.php?page=
meetDetail&meetId=620703&clubId=77542

1uursestafette Hoogezand
Helaas kunnen wij dit jaar niet deelnemen aan de jaarlijkse 1uursestafette, dit
in verband met te weinig aanmeldingen. Wij hopen volgend jaar wel weer
gewoon mee te kunnen doen!
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Lustrum 07-03-2020
Aankomende 7 maart vieren wij ons jubileum als ZZG de Boskikkers. Dit vieren
wij in het ijsbaangebouw in Gieten (Boddeveld 17a). Vanaf 19:30 uur ben je
van harte welkom. Onder het genot van een hapje en drankje vieren wij ons
eerste lustrum als gezamenlijke vereniging ZZG de Boskikkers en halen we
gezamenlijk leuke herinneringen op.
Zien we jou ook?

Geraniumactie
De jaarlijkse geraniumactie staat alweer voor de deur!
Dit jaar vind het plaats van dinsdagavond 14 april tot
zaterdagochtend 18 april.
Hou je agenda dus vrij!

Algemene Leden Vergadering
De ALV van dit jaar staat gepland op donderdagavond 16 april. Locatie is het
ijsbaangebouwtje in Gieten (Boddeveld 17a). De ALV start direct na het lopen
van de geraniumactie, de starttijd is circa 20:15 uur.

Nachtmarathon
Op 20-06-2020 organiseert de Valken uit Westerbork voor de 3e keer een
nachtmarathon. Met ons team zwemt iedereen omstebeurt 15minuten lang,
dit doen we gedurende 16uur. De minimale leeftijd voor deelname is 14 jaar.
Heb je interesse meld je dan aan bij Floris!
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De pen - Gijs


Stel jezelf eens voor:
- Gijs Hiddema. Ik ben op 28 december 2007
geboren. Ik woon in Gieten. Ik zit in groep 8
op O.B.S Gieten.



Bij wie zwem je op woensdag en donderdag ?
- Floris, Aniek en Elianne.



Hoelang zit je al op de zwemvereniging ?
- Ongeveer een jaar.



Waarom ben je op de zwemvereniging gegaan ?
- Omdat dit me een leuke zwemclub leek.



Wat vind je het aller leukste aan zwemmen ?
- Het is fijn om in het water te zijn!



Wat is je favoriete slag ?
- Schoolslag



Wie is je grote voorbeeld ?
- Jari Groenhart



Wat is het hoogste wat je hebt bereikt tijdens je zwemcarrière?
- Ik heb 12 zwemdiploma’s gehaald en ik heb in Assen
meegezwommen met de Cityswim in open water voor A.L.S. Ik was de
jongste deelnemer.



Wat is het leukste tot nu toe wat je hebt meegemaakt bij de
zwemvereniging ?
- De Boskikkernacht
Aan wie geef je 'De pen' door ?
- Aan Kirsten!
Jari (rechts) en ik (links)
tijdens de Cityswim in Assen
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