
Zwemstage	  

Wanneer	  ?	  
Wij	  gaan	  in	  de	  herfstvakantie	  op	  stage.	  En	  wel	  van	  vrijdagavond	  28	  oktober	  tot	  woensdagavond	  	  2	  
november	  

Waar	  ?	  
Ons	  vakantieadres	  is	  paviljoen	  zonnedauw	  op	  het	  domein	  “de	  brink”	  in	  Herentals	  

	  

	  

Een	  huis	  voor	  90	  personen.	  	  
Met	  binnen	  en	  buiten	  speelruimte	  genoeg	  om	  onze	  dagen	  vol	  te	  steken	  met	  leuke	  activiteiten.	  	  

Wie	  ?	  
jeugdzwemmers	  van	  K.S.T.	  en	  zwemmers	  van	  de	  twee	  laatste	  zwemscholen	  krijgen	  de	  kans	  om	  mee	  
te	  gaan	  

Doel	  ?	  
Deze	  zwemstage	  is	  vooral	  een	  stage	  waar	  zwemmen	  niet	  echt	  op	  de	  eerste	  plaats	  komt.	  Deze	  stage	  is	  
vooral	  groepsbindend.	  Door	  tal	  van	  groepsdoorbrekende	  activiteiten	  te	  doen	  leren	  de	  zwemmers	  van	  
verschillende	  groepen	  elkaar	  beter	  kennen.	  Groot	  en	  klein,	  	  iedereen	  komt	  iedereen	  wel	  eens	  tegen.	  
Uit	  	  12	  jaar	  ervaring	  hebben	  wij	  geleerd	  dat	  dit	  een	  sterkte	  is	  voor	  een	  club	  dat	  je	  met	  gewoon	  
training	  niet	  kan	  behalen.	  Zo	  blijkt	  ook	  uit	  onze	  inschrijvingen	  dat	  de	  zwemmers	  die	  al	  eens	  geproefd	  
hebben	  van	  zo’n	  stage	  	  bijna	  allemaal	  van	  de	  partij	  zijn	  (behalve	  zij	  die	  moeten	  werken	  of	  studeren	  
en	  zelfs	  zij	  proberen	  nog	  een	  stukje	  mee	  te	  pikken)	  

	  Prijs	  ?	  

Voor	  120	  euro	  kan	  uw	  kind	  mee	  om	  een	  onvergetelijke	  stage	  mee	  te	  maken.	  Hierin	  zit	  	  het	  verblijf,	  
eten,	  zwemmen,	  verzekering	  en	  eventuele	  activiteiten	  die	  we	  moeten	  betalen.	  	  Bij	  inschrijving	  	  (voor	  



30	  augustus)	  vragen	  wij	  een	  voorschot	  van	  50	  euro	  op	  rek.nr.	  	  	  979-‐5804113-‐26	  	  vergeet	  niet	  naam	  
van	  de	  zwemmer	  en	  zwemstage	  2011	  te	  vermelden)	  

Zwemmen	  ?	  
Zwemmen	  doen	  we	  natuurlijk	  ook	  	  

Begeleiding	  ?	  
Ja,	  alleen	  mogen	  ze	  niet	  vertrekken	  hé,	  daarom	  gaan	  er	  trainers	  mee	  om	  het	  allemaal	  een	  beetje	  in	  ‘t	  
oog	  te	  houden.	  Wie	  er	  juist	  mee	  gaat	  laten	  we	  eens	  oktober	  zeker	  weten	  

Wie	  gaat	  er	  mee	  ?	  	  
Al	  onze	  zwemmers	  natuurlijk	  …….	  	  	  van	  groot	  naar	  klein.	  Schrijf	  je	  vlug	  in…liefst	  voor	  30	  juni	  zodat	  je	  
zeker	  bent	  van	  een	  bedje	  in	  ons	  huisje.	  Dit	  kan	  via	  mail	  en	  door	  het	  voorschot	  te	  betalen.	  

Wat	  doen	  we	  ginder?	  
vanalles	  

Hoe	  geraken	  wij	  daar	  ?	  
Herentals	  is	  niet	  zo	  ver	  als	  Sint-‐Truiden.	  Daarom	  gaan	  onze	  zwemmers	  ouder	  dan	  12	  jaar	  met	  de	  
fiets.	  Jongere	  zwemmers	  worden	  in	  Herentals	  afgezet	  door	  mama	  	  en	  papa.	  Ben	  je	  plus	  10	  dan	  moet	  
je	  wel	  je	  fiets	  meebrengen	  om	  naar	  het	  zwembad	  te	  rijden	  	  (wie	  weet	  weer	  onder	  politiebegeleiding)	  
verdere	  info	  komt	  zeker	  nog	  in	  de	  loop	  van	  september	  

Ons	  vervoer	  ginder	  ?	  
Met	  de	  fiets	  behalve	  de	  jongsten	  onder	  ons	  die	  mogen	  met	  de	  auto	  

Meer	  info	  ?	  
Hopelijk	  zijn	  hier	  jullie	  vragen	  over	  onze	  stage	  al	  een	  beetje	  beantwoord.	  Verdere	  info	  over	  wat	  je	  
juist	  moet	  meenemen,	  waar	  je	  je	  bagage	  moet	  brengen.	  Daar	  is	  het	  nu	  nog	  te	  vroeg	  voor.	  Hier	  krijg	  je	  
nog	  een	  mailtje	  van	  eind	  september	  	  

Vragen	  ?	  
Indien	  alle	  vragen	  nog	  niet	  opgelost	  zijn	  met	  deze	  info	  aarzel	  dan	  niet	  en	  stuur	  een	  mailtje.	  Indien	  we	  
er	  al	  een	  antwoord	  op	  kunnen	  geven	  doen	  we	  dit	  ook.	  	  

Groetjes	  !!!!!	  
De	  zwemstagebegeleiding	  	  	  	  	  	  	  	  


