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WE GAAN WEER SPETTEREN!!!
Wij zijn er weer helemaal klaar voor, en we
denken dat jullie er ook aan
toe zijn. Al is het te hopen
dat jullie ook de afgelopen
maanden wel eens water om
je heen hebben gevoeld. Het
was er warm genoeg voor. Maar vanaf zaterdag 3
september gaan we weer heerlijk te keer, dan is
het SKWA-water weer een beetje van ons. Nu ik
deze brief aan het schrijven ben krijg ik er nog
meer zin in. Spetteren maar weer. We gaan er net
zo als in de vorige seizoenen een feestje van
maken.
Er komen vast weer aparte activiteiten voorbij
gedurende dit zwemseizoen.

En Arjan, in een rustig tempo toch 3.420 meter.
Dat staat dan toch maar weer!

AGENDA
15 en 22 oktober, geen zwemmen vanwege de
herfstvakantie.
17 t/m 20 oktober,vierdaagse zwemmen. Na
een keer overslaan gaan we weer meedoen!
Zie ook hieronder!
BANENZWEMMEN
Omdat er het
afgelopen
seizoen niet
zoveel
gezwommen
is gaat de
competitie
deze keer
over een heel jaar. Dus tot 31 december 2022. De
tussenstand is:
Dames
1 Mandy
590 banen
2 Denise
390 banen
3 Shobana
r
239 banen
4 Vanessa
212 banen
Heren
1 Ronald
315 banen
2 Roy
198 banen
3 Pieter
197 banen
4 Arjan
171 banen
Het valt wel op dat de heren toch wat
achterblijven bij de dames. Nog wat te doen
heren.
Wat ook opvalt is dat er in die korte periode toch
een flinke afstand is afgelegd. Mandy bijvoorbeeld
11.800 meter.

ZWEMVIERDAAGSE
We gaan weer meedoen. Net als de laatste keer
kan je inschrijven voor 250, 500 of 1000 meter
zwemmen per avond. Natuurlijk alleen voor
geoefende zwemmers want het water is iets te
diep om te kunnen staan. Het gaat echt om
zwemmen!
CHAUFFEURS GEVRAAGD
Ja, om voor de zwemvierdaagse zoveel mogelijk
zwemmers te kunnen opgeven hebben we
mensen nodig die voor het vervoer willen zorgen.
Graag aanmelden dus. Beter mee verlegen dan
om verlegen ofwel beter 10 teveel dan een tekort.
Vervoer per regiotaxi o.i.d. is niet handig vanwege
het kwartier voor en na aanvraagtijd.
VERJAARDAGEN
Augustus
01 Lia
03 Adel
05 Yvonne
07 Wilgert
13 Bianca
22 Thomas
23 Jaap B
24 Dominique
28 Gerrit
30 Mark
September
05 Jaap E
09 Jessica
10 Joshi
22 Jurriaan
27 Bennie
29 Zenzel

45

Allemaal weer van harte gefeliciteerd. Voor de
augustus-jarigen is het feest al geweest. Hoop dat
het geweldig is was! Die van september gaan er
vast nog iets geweldigs van maken. Natuurlijk met
taart erbij!
ZIEKENBOEG
Voor zover bekend helemaal leeg, mooi toch!
Houden zo zou ik zeggen, we hebben al genoeg
zwemuurtjes gemist!

