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Bekijk de webversie

Innovatie tijdens trainingen
Schoolzwemkampioenschappen
Zwemloop
Gezocht: Redactieleden
PACO-zwemfeest
Zeeuwse Winter Zwem Kampioenschappen 2019
Discozwemmen
Aankondiging Natte Neuzentocht 2019

Dankzij de bijdrage van Rabo Club
Support hebben we een set van
aquacam.us kunnen aanschaffen.

De trainer kan nu tijdens de oefening direct
aanwijzigen geven aan de zwemmer in het water.
De zwemmer ontvangt dus sneller feedback van de
trainer waardoor de training efficenter wordt.
Iedereen die ons een stem gegeven heeft.
DANK U WEL!

Schoolzwemkampioenschappen
Gemeente Sluis

Lidmaatschap
Lidmaatschap omzetten of beëindigen in
2020?
Stuur voor 1 december een mail naar
leden@scheldestroom.com
Raadpleeg de statuten voor meer
informatie.

Agenda 2019
8 dec - Swimkick/Minioren
14 dec - Vrijwilligersavond
15 dec - Minioren/Junioren
22 dec - Natte Neuzentocht

Zaterdag 5 oktober staat al weken dik omcirkeld in
vele agenda’s “De jaarlijkse
schoolzwemkampioenschappen van de gemeente
Sluis”.
Met 15 ploegen en ruim 100 schoolkinderen was
het een geweldige sfeer in het bad. De prachtige
spandoeken aan de muur zorgde voor een fijne
aankleding.
OBS De Zeeumeeuw uit Breskens won de ludieke
estafette. Een estafette waarbij de badmutsen op de
kant van hoofd moesten wisselen. Menig haartje
werd vakkundig uit het hoofd verwijderd.
De gewonnen taart zal erg lekker gesmaakt
hebben!
De totale wedstrijd werd prooi voor OBS De
Berenburght uit Oostburg.
Naast de medailles een heerlijk taart en een
wisselbeker die een heel jaar op de nachtkastjes
mag staan pronken!

Agenda 2020
5 jan - Zeeuwse Club Meet
12 jan - Competitie
19 jan - Minioren/Junioren

Samen met De Zeemeeuw en St Bavo mogen deze
ploegen naar de provinciale kampioenschappen in
Terneuzen.
Helaas heeft de KNZB laten weten de
schoolzwemkampioenschappen niet meer te
ondersteunen.
Gelukkig hebben wij dhr Schram van Gemeente
Sluis. Dank je wel voor de steun!

De groep Masters groeit gestaag.
Meer informatie is te vinden op de
website.
https://www.scheldestroom.com/masters/

Zwemloop een succes!
De eerste zwemloop in samenwerking met AV De
Wielingen is een succes gebleken.
Met ruim 40 voorinschrijvingen en 20
daginschrijvingen was deze dag een drukke boel.
De jongste jeugd mocht voor 100m zwemmen en 1
km lopen op de baan om 13:15 van start gaan.
14 fanatieke zwemlopers maakte er een mooie race
van.
De oudste jeugd kon aan de bak voor 250m
zwemmen en 2,5 km lopen. Het loopparcours was
gelegen rond de atletiekbaan, voetbalvelden en het
park van verzorgingstehuis de Stelle.
De geoefende zwemlopers hadden geen enkel
probleem met deze afstand.
De “senioren” kon kiezen tussen 500 m zwemmen
en 5 km hardlopen (2 rondes) of 1000 m zwemmen
en 10 km hardlopen (4 rondes)
Met 27 deelnemers was dr 500 m / 5 km de
favoriete afstand.
Voor 14:00 uur was het zwembad compleet leeg.
Iedereen op het loopparcours.
Wat een mooie gezicht dat komt van lopers.
Bij het inleveren van het startnummer werd een
herinneringsmedaille uitgedeeld.
Door de extra daginschrijvingen hebben we
gekozen om de jeugd zeker een medaille te geven.
Geen medaille ontvangen? Meld je even bij Jeroen.
De voorraad is weer aangevuld!
Noteer maar in de agenda. Eerste weekend
herfstvakantie 2020 is de volgende editie!
Klik op het bericht voor een videoverslag van RTV
Scheldemond.

GEZOCHT Redactieleden
Lijkt het je leuk om mee te bepalen wat voor
onderwerpen aandacht krijgen in ons blad en op
welke manier? Wil je betrokken zijn bij vormgeving?
Voor de redactie van "De Digitale Scheldestromer"
zijn we op zoek naar nieuwe leden,
Kom kennismaken met de redactie. Schrijfervaring
en redactionele ervaring zijn niet noodzakelijk, wel
enthousiasme en inzet.
Wat verwachten we van je?
Als redactielid breng je ideeën in, selecteer je uit de
binnengekomen artikelen en bepaal je samen met
andere redactieleden, wat de inhoud van het
nieuwe nummer gaat worden. We verwachten dus
actieve inbreng.
Waarom meedoen?
Als redacteur zit je bovenop de laatste
ontwikkelingen binnen de vereniging: je raakt goed
geïnformeerd, doet leuke en interessante contacten
op en je hebt de kans je stem te laten horen.
Interesse?
Stuur een mail naar
secretariaat@scheldestroom.com

PACO-zwemfeest Knokke
Zondag 24 November: de wekker gaat vroeg!
Om 9 uur worden enkele jonge Scheldestromers
verwacht bij het Sportoase Duinenwater in Knokke.
Voor de eerste keer nemen we deel aan het PACOzwemfeest georganiseerd door de ZwemAcademie
vzw uit Knokke.
Dit zwemfeest is bedoeld voor zwemmer met weinig
tot geen wedstrijdervaring.
We reizen af met 20 zwemmer en begeleiders en
minimaal evenveel supporters.
Bij sommige zwemmers is de spanning voelbaar
maar de ontspannen sfeer in het zwembad helpt
een boel.
Diskwalificatie is niet mogelijk maar natuurlijk
proberen onze zwemmers zo technisch mogelijk de
afstanden te volbrengen.
Iedereen doet super zijn best en de sfeer is prima.
Na de wedstrijd gaan de glijbanen open. Ruim een
uur kunnen alle glijbanen getest worden. Wat een
feest!
Als klap op de vuurpijl krijgt iedere zwemmer een
goodybag, blikje drinken, muffin en een kortingsbon
om nog een te komen zwemmen.
Een geslaagde ochtend!

Zeeuwse Winter Zwem
Kampioenschappen 2019

Het weekend van 16-17 en 23-24 december stond in het
teken van de ZWZK 2019.
Tijdens de vier sessies kwamen een groot aantal
Scheldestromers in actie.
Door de mooie pr's, (onverwachte) medailles en gehaalde
persoonlijke doelstellingen kijken we terug op een geslaag
weekend.
Klik op het plaatje om naar de totale uitslag te gaan.

Discozwemmen
Hoi ik ben Lisa ik woon in Breskens.
Ik ben vrijdag naar het discozwemmen geweest.
Het was er heel leuk. Ik kwam er binnen ik sprong
gelijk in het water met mijn vriendinnen.
Ik pakte gelijk een vlot om mee te spelen. Op dat
vlot gingen we allemaal spulletjes verzamelen die
ook in het water lagen met z’n allen. En toen zijn we
over de mat gerend en van de glijbaan af gegaan
en toen kwam Sinterklaas en zijn pieten. Maar hij
wilde weten of we wel konden zwemmen dus
duwden de pieten ons in het water. Toen gingen we
weer zwemmen.
Na drie kwartier moesten we komen. Toen ging
Sinterklaas medailles aan de kinderen geven die
wedstrijden heel goed gezwommen hadden. Toen
gingen we weer zwemmen.
Na een half uur was het klaar en gingen we
omkleden.
Maar als je klaar was kreeg je een chocolade letter
en een mandarijn en een muntje waar je boven iets
kon gaan halen dat heb ik gedaan.

Redactie Scheldestromer:
Sabrina de Valke
redactie@scheldestroom.com

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u redactie@scheldestroom.com toe aan uw adresboek.

