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Hierbij een nieuw e-Kwaker! In deze e-Kwaker worden jullie weer op de
hoogte gehouden van het laatste nieuws rondom ZZG De Boskikkers !
Met vriendelijke groet,
Bestuur Zwemvereniging ZZG De Boskikkers

Geraniumactie
Het is weer bijna zover, de jaarlijkse geranium actie in Gieten. Afgelopen jaar
was het een groot succes. Dit jaar vindt de geraniumactie plaats van dinsdag
16 t/m zaterdagochtend 20 april. Vanaf 17:30 staat er een lekkere maaltijd
klaar voor alle lopers bij de ijsbaanvereniging in Gieten, dit is tevens, zoals elk
jaar, onze verzamel locatie.
In de week van de geraniumactie is er geen zwemtraining!
Nog niet opgegeven? Dat kan op: https://goo.gl/forms/lkM4l8EmPRNHQkZN2

Aankondiging buiten zwemmen
Het zomerseizoen staat alweer voor de deur! Dat betekend dat er in de
meivakantie geen training is en dat wij daarna weer gaan zwemmen in het
Zwembad Zwanemeer in Gieten. Er wordt gezwommen door alle leden op
dezelfde tijden namelijk op woensdag en vrijdag van 19u tot 20u. Vanaf 8 mei
is iedereen weer welkom in Gieten!

Aankondiging ALV
De jaarlijkse ALV staat weer op het programma. Op woensdag 17 april om
20:15 uur in de Kantine van de IJsbaanvereniging Gieten-Bonnen. Het adres is
Korte Bree 13, Gieten. Wij rekenen natuurlijk weer op een hoge opkomst. De
officiële uitnodiging voor de ALV volgt.

Schoolzwemmen
Op woensdag 22mei om 13:00uur vindt het schoolzwemmen voor de
basisscholen in de gemeente Aa en Hunze plaats. Dit wordt elk jaar door onze
zwemvereniging georganiseerd.
Heb je zin om te helpen? Meld je dan zo snel mogelijk aan bij Aniek of Floris.
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1-uursesafette 30-03-2019
Op zaterdag 30 maart hebben wij voor het eerst in lange tijd weer aan de 1uursestafette in Hoogezand meegedaan. We hadden een team van 9
zwemmers. In één uur tijd hebben wij 5.350 meter gezwommen, een afstand
die goed was voor de 5e plaats. Een enorm goede prestatie, gezien het feit
dat we waren ingedeeld bij de heren boven 17 jaar. Het team is de wedstrijd
niet ongeschonden doorgekomen. Robin Reitsema bezeerde zich aan zijn
been bij een ongelukkige start. Hierdoor moest hij helaas halverwege de
wedstrijd afhaken.

Dankzij onze klokkers, Hilde Steenbergen en Elianne Schulting, zijn alle
gezwommen tijden ook weer bijgehouden. In onderstaande grafiek kan
iedereen mooi zien wat het verloop van de wedstrijd was per zwemmer:
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Verslag wedstrijden
In de afgelopen maanden hebben wij wederom meegedaan aan wedstrijden
in het 25-50 meter circuit. Op 2 februari zijn wij afgereisd naar Winschoten.
Aan het eind van de wedstrijd was er een plekje op het podium voor Herman
Hofman, Floris Harmanni, Aniek Schutrup en Merel Vonk.
Op 9 maart stond de volgende wedstrijd al weer op het programma, ditmaal
in Assen. Hierbij zijn er ook weer veel PR's gezwommen en waren er prijzen
voor Floris Harmanni, Aniek Schutrup, Merel Vonk en ons estafetteteam
bestaande uit Ivar, Femke, Christina en Sarah!
De volledige uitslagen voor beide wedstrijden zijn te bekijken op
onderstaande links:
2 februari:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/ran
glijsten/swim_rankings?page=meetDetail&meetId=613373&clubId=77542
9 maart:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/ran
glijsten/swim_rankings?page=meetDetail&meetId=614145&clubId=77542
De volgende wedstrijd is op 13 april in Assen. Hiervoor zullen de
wedstrijdzwemmers binnenkort een uitnodiging ontvangen!

Uit den oude doos
Aangezien de jaarlijkse schoolzwemwedstrijden weer voor de deur staan,
daarom een stukje over het schoolzwemmen van 1977. Dit stukje is
geschreven door H. Noorman in het clubblad van toen der tijd 'De Boskikkers'.
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