Trainingstijden winterseizoen 2017/2018
04-09-2017 tot 27-04-2018
Maandag
18.30 – 19.45
Woensdag
17.00 – 18.15
Zaterdag
10.15 – 11.45

Beilen
Beilen
Beilen

Extra in overleg:
A-selectie v.a. ‘00

Dinsdag

17.45 – 18.45

Beilen

B-selectie

Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

17.45 – 18.45
17.00 – 18.15
11.00 – 11.45

Beilen
Beilen
Beilen

C-selectie

Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

17.45 – 18.45
17.00 – 17.45
11.45 – 12.30

Beilen
Beilen
Beilen

D-selectie

Woensdag
Zaterdag

17.30 – 18.15
11.45 – 12.30

Beilen
Beilen

Volwassenen
Trimzwemmers

Maandag

21.00 – 21.45

Beilen

2e training voor
volwassenen op
Of

Woensdag*
Zaterdag*

17.00 – 17.45
10.15 – 11.00

Beilen
Beilen

A-selectie

* Voor de volwassenen die graag twee keer in de week willen trainen is er de mogelijkheid te trainen op woensdagmiddag of zaterdagochtend.

Geen trainingen i.v.m. diploma zwemmen op woensdag: 11 oktober, 15 november, 20 december,
7 februari, 14 maart, 25 april, 6 juni en 18 juli.
Herfstvakantie:

Sinterklaas:
Kerstvakantie:

Voorjaarsvakantie:

Tweede paasdag:

- zaterdag 21 oktober – zondag 29 oktober
- zaterdag 21 oktober vervallen alle trainingen i.v.m. Bubble toernooi
Tijdens de vakantie verder regulier doortrainen, behalve de volwassen trimzwemmers.
Zij trainen niet op maandag 23 oktober van 21.00-21.45u.
- dinsdag 5 december : trainingen dolfijnen en haaien vervallen
- zaterdag 23 december - zondag 7 januari 2018
- zaterdag 23 december regulier trainen alle groepen
Tijdens de vakantie vervallen alle trainingen behalve :
- woensdag 27 december (voor)selectie 17.00-18.15u
- woensdag 4 januari (voor)selectie 17.00-18.15u
- zaterdag 6 januari regulier trainen alle groepen
- zaterdag 24 februari – zondag 4 maart
Tijdens de vakantie verder regulier doortrainen, behalve de volwassen trimzwemmers.
Zij trainen niet op maandag 26 februari van 21.00 -21.45u.
- maandag 2 april vervallen alle trainingen

Na opening van De Boskamp traint alleen de selectiegroep op maandag in de Peppel. Alle andere groepen trainen
dan in Westerbork.
Mogelijk vervalt er nog een zaterdag als trainingsdag i.v.m. bijscholing trainers. Op dit moment is er nog geen datum
bekend. Meestal is dit in november.
We zijn nog in overleg met de gemeente over verandering van trainingstijden. Mogelijk volgen nog enkele
wijzigingen op bovenstaand schema. Deze worden dan t.z.t. via de site en mail bekend gemaakt.

