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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 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 4 - Coevorden
Wedstrijd 25-50m deel 5 - Leek
Wedstrijd 25-50m deel 6 - Hoogezand
FINALE 25M (locatie nog onbekend)
FINALE 50M (locatie nog onbekend)

Training Aqualaren
Wij willen iedereen er nogmaals op wijzen dat het poortje opent om 18:07uur.
Daarnaast mag je pas de zwemzaal betreden wanneer er een trainer is,
daarvoor in het water gaan is dus niet toegestaan!

Gezwommen wedstrijden
Op 30 november en 14 december hebben onze zwemmers deel 2 en 3 van het
25-50m circuit gezwommen in Beilen en Groningen. Met vijf 1e plaatsen, vijf
2e plaatsen en één 3e plaats was het weer een goed resultaat! Daarnaast zijn
er ook nog vele persoonlijke record verbroken. Hieronder staat de link naar de
algehele uitslag. Goed gezwommen allemaal!
30 november:
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=619376
&clubId=77542
14 december:
https://www.swimrankings.net/index.php?page=meetDetail&meetId=619808
&clubId=77542
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Kerstmarkt Balloohoeve
Op vrijdag 13 en zaterdag 14
december stonden wij weer op de
kerstmarkt in de Balloohoeve te
Balloo. De zwemmers zijn in de
afgelopen weken bezig geweest
met het bakken van kniepertjes.
Deze kniepertjes werden weer
gratis weggegeven bij de jaarlijkse
verloting. Ook konden wij weer veel
mooie prijzen aanbieden dankzij de
inbreng van diverse leden! De hoofdprijs dit jaar was wederom een dinerbon
ter waarde van € 100 gesponsord door Rein Advocaten. De hoofdprijs werd
dit jaar gewonnen door de Romano van der Giezen uit Norg. Al met al hebben
we met de club weer een mooie opbrengst binnen gehaald. De kerstmarkt in
Balloo is één van de jaarlijkse activiteiten waarmee wij geld ophalen om de
clubkas te spekken.

Penningmeester Gertjan Ouwerling samen met de hoofdprijswinnaars

Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie van 21 december t/m 5 januari zijn er geen
trainingen!
Wij wensen iedereen een fijne kerst en een sportief 2020!
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Stel jezelf eens voor:
Ik ben Ivar van der Veen, ik ben 13 jaar en woon in Zuidlaren. Ik zit in
de 2e klas van het Harens lyceum in Haren.



Bij wie zwem je op woensdag en donderdag ?
Ik zwem bij de boskikkers en train in de winter in Aqualaren en in de
zomer in Gieten. Mijn trainers zijn meestal Floris en Roan.



Hoelang zit je al op de zwemvereniging ?
Ik zit nu ongeveer 2 jaar bij de Boskikkers en daarvoor heb ik bij Ritola
in Zuidlaren getraind.



Waarom ben je op de zwemvereniging gegaan ?
Vanaf dat ik klein was heb ik altijd graag gezwommen en ik vind het
leuk om mezelf te verbeteren en doelen te stellen.



Wat vindt je het aller leukste aan zwemmen ?
Als je hard hebt getraind en je ziet dat het resultaat oplevert door een
PR te zwemmen.



Wie is je grote voorbeeld ?
Ik heb niet echt een groot voorbeeld, maar als ik bekende zwemmers
zie dan vind ik het wel knap wat ze allemaal hebben bereikt.



Wat is het hoogste wat je hebt bereikt tijdens je zwemcarrière?
Ik ben op dit moment nog met grote stappen mijn tijden aan het
verbeteren.



Wat is het leukste tot nu toe wat je hebt meegemaakt bij de
zwemvereniging ?
De 1 uurs estafette.



Aan wie geef je 'De pen' door ?
Ik geef de pen door aan Gijs!
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