Beste ouders en/of zwemmers,

Met goede prestaties in de competitie waar wij twee jaar op rij zijn gepromoveerd is de
wedstrijdzwemploeg flink gegroeid tot een kwalitatief goede ploeg. Naast deze groei op
sportief gebied willen wij ook het groepsgevoel op de club vergroten. Om dit naar een nog
hoger niveau te tillen willen wij in het voorjaar van 2017 een trainingskamp organiseren.
Tijdens het trainingskamp zal naast diverse trainingsvormen gewerkt worden aan een
sterkere verbinding tussen de jonge en oudere zwemmers. Een leuk weekend staat centraal
en daarom zal plezier ook de boventoon voeren, want zonder plezier geen prestatie!
Het kamp zal plaatsvinden in groepsaccommodatie De Grote Bunte te Nunspeet en wel in
het weekend van vrijdag 24 februari tot en met zondag 26 februari. Vrijdagavond zullen we
rond etenstijd arriveren en dus ter plekke eten. Zondag zijn alle zwemmers weer voor het
avondeten thuis.
Dit weekend zal er meerdere malen getraind worden, zowel in het water als op het droge.
Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan zwem-gerelateerde zaken waar tijdens de
trainingen normaal geen tijd voor is. En natuurlijk vinden er vooral leuke activiteiten plaats
die het groepsgevoel versterken. En tot slot zullen alle zwemmers voldoende (nacht)rust
krijgen om optimaal mee te kunnen doen met het programma.
Het is de bedoeling dat de zwemmers met eigen vervoer reizen. Zonder file is het iets meer
dan een uurtje rijden naar Nunspeet. Daarom willen wij ouders vragen of zij kunnen
aangeven om de kinderen te brengen en/of op te halen. Ook zijn wij nog op zoek naar
enthousiaste ouders die mee zouden willen als begeleiding, ook dit kan je aangeven in het
bijgevoegde inschrijfformulier.
De kosten voor dit weekend bedragen rond de € 75,-. Het definitieve bedrag volgt later.
In verband met de reservering en een minimum deelname van 30 personen willen wij graag
uiterlijk vrijdag 2 december 2016 aanstaande als antwoord op deze mail of op papier bij
Arno Vlasveld bijgevoegd inschrijfformulier ontvangen indien je geïnteresseerd bent in
deelname aan het kamp.
Nadere informatie volgt te zijner tijd.
Voor vragen kun je terecht bij Arno Vlasveld.
06-48157386 of arnovlasveld@gmail.com
Met vriendelijke groeten,
De kamporganisatie

