
Uitnodiging clubkampioenschappen 2018. 

 
Datum: 30 juni 2018 

Locatie: Zwembad ‘De Beemd’ 

Tijd:  15.30 – 17.30 uur 

 

Zaterdag 30 juni 2018 vinden de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats. 

Alle leden van onze vereniging kunnen hier aan meedoen.  

Ook is er weer een familie-estafette, dus mobiliseer vast je familieleden en geef je op! 

 

Zwemafdeling: 

Sterrenplan en Minioren: 25 school; 25 rug en 25 vrije slag. 

Junioren, jeugd en senioren: 50 school; 50 rug; 50 vrije slag en 50 vlinder 

Masters:   50 school; 50 rug; 50 vrije slag en 25/50 vlinder*. 

* de vlinderslag is voor de liefhebbers. 

 

Snorkelaars zwemmen: 3 snorkelgroep gerichte opdrachten 

 

Voor de 3 beste zwemmers per categorie is er weer een mooie medaille te winnen. Verder krijgt 

iedereen een leuke herinnering mee aan deze clubkampioenschappen. 

 

Categorieën: 

Minioren: meisjes: 2011-2012   jongens: 2011-2012 

  meisjes: 2009-2010   jongens: 2009-2010 

  meisjes: 2007-2008   Jongens: 2007-2008 

JJS:  meisjes: 2005-2006   jongens: 2005-2006 

  meisjes: 2003-2004   jongens: 2003-2004 

  meisjes: 2001-2002   jongens: 2001-2002 

  meisjes: 2000 en eerder  jongens: 2000 en eerder 

Masters Dames     Heren 

Snorkelen meisjes    jongens 

       

 

Van alle leden van het sterrenplan, minioren en JJS gaan we ervan uit dat zij meedoen.  
Graag laten weten of je er bij bent. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar 

tczwemmen@vzpcnautilus.nl Indien er nog vragen zijn kun je bellen met Wilbert Barten (telnr. 

0413-369876) 

 

Masters en snorkelaars moeten zich vooraf aanmelden. Ook dit kan tot 27 juni bij Wilbert 

Barten. Graag bij opgave naam, geb. datum en afdeling vermelden. 

 

Naast het normale programma is er ook weer de familie-estafette.  

 Hierbij zwemmen 4 familieleden 4x 25m in estafette vorm. Regels hierbij zijn: minimaal 1 

deelnemer moet lid zijn van de vereniging en er moet minstens 1 volwassene meedoen. De 

winnende familie mag zich een jaar lang de ‘snelste familie van Veghel’ noemen en komt 

daarnaast ook nog eens in het bezit van een wisselbeker. Geef je familie voor dit spektakel op 

voor 27 juni bij Wilbert (tel. 0413-369876 / e-mail: TCzwemmen@vzpcNautilus.nl). 

 

Nadat de clubkampioenschappen zijn afgelopen is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een 

Aziatisch etentje. Hiervoor mag je ook je gezinsleden uitnodigen. Deze avond zal rond 19.00 uur 

starten. Zie de website voor meer info: Etentje na de clubkampioenschappen 

 

mailto:tczwemmen@vzpcnautilus.nl
mailto:TCzwemmen@vzpcNautilus.nl
http://www.vzpcnautilus.nl/2018/05/25/etentje-na-de-clubkampioenschappen/


 

 

 

 

Programma clubkampioenschappen 2018: 

 

1. 50m rugslag 1 (JJS + masters) 

2. 25m rugslag (minioren) 

3. Snorkelen – opdracht 1 

4. 50m schoolslag (JJS + masters) 

5. 25m schoolslag (minioren) 

6. Snorkelen – opdracht 2 

7. 4x 25m Familie-estafette 

8. 50m vrijeslag (JJS + masters) 

9. 25m vrijeslag (minioren) 

10. Snorkelen – opdracht 3 

11. 50m vlinderslag (JJS + masters) 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Clubkampioenschappen 2018: 

 

Naam: 

Geb.datum: 

 

Wil meedoen met de familie-estafette. Onze ploeg bestaat uit: 

 Naam 1:       Geb.datum 1: 

 Naam 2:       Geb.datum 2: 

 Naam 3:       Geb.datum 3: 

 Naam 4:       Geb.datum 4: 

 

 

 
Inleveren voor 27 juni bij Wilbert Barten, in de Nautilus brievenbus op het zwembad of per e-mail: 

tczwemmen@vzpcnautilus.nl 
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