
UITNODIGING CLUBKAMPIOENSCHAPPEN OP ZATERDAG 29 NOVEMBER 

 
Aan alle leden van ZPC Stadskanaal,  
 
Op zaterdag 29 november zullen de jaarlijkse clubkampioenschappen weer plaatsvinden. We hopen 
dat iedereen dit jaar weer mee doet! 
 
We starten om 9.00 uur met de wedstrijden (wees op tijd aanwezig!). Evenals de voorgaande jaren is 
het een onderlinge wedstrijd en wordt gezwommen op leeftijd en per categorie. De kinderen 
zwemmen deze ochtend alle slagen. De volgorde waarin gezwommen wordt is rugcrawl, schoolslag, 
vlinderslag, borstcrawl. Een overzicht van de leeftijdscategorieën is te vinden in de andere bijlage.  
 
Er zijn niet alleen medailles te winnen maar er worden ook weer vier wisselbokalen uitgereikt. De 
jongen/ het meisje met de meeste vooruitgang komt in aanmerking voor een bokaal evenals de 
snelste heer/dame van onze vereniging. Altijd weer erg spannend! 
 
Na de wedstrijd (11.15-12.00 uur) wordt er door de activiteitencommissie een activiteit georganiseerd 
in het zwembad. Op dit tijdstip zullen Sinterklaas en zijn 2 trouwe pieten een bezoek brengen aan 
ZPC Stadskanaal. 
 
Na deze activiteiten gaan we het sinterklaasfeest voort zetten bij IJsvereniging Hamar gelegen aan de 
Prins Clausstraat 3 in Stadskanaal. 
 
Hieronder vinden jullie een schematische invulling van zaterdag 29 november 2013. 
 

 09.00 uur tot 11.15 uur  Wedstrijden Clubkampioenschappen 
     Locatie: Het Pagecentrum, Stadskanaal 
 

Aanmelden voor de clubkampioenschappen voor woensdagavond 19 november tot 20.00 
uur bij rick.kupers@zpcstadskanaal.nl. Niet aangemeld betekent geen deelname aan de 
wedstrijden!  
 

 11.15 uur tot 12.00 uur  Activiteiten in het zwembad* 
     Locatie: Het Pagecentrum, Stadskanaal 
 

 +/- 12.30 uur   Maaltijd (soep en broodjes)*  
     Locatie: Prins Clausstraat 3, Stadskanaal 
 

Aanmelden voor de maaltijd graag z.s.m. per e-mail bij 
activiteitencommissie@zpcstadskanaal.nl.  De kosten voor de maaltijd zijn €1,-, te betalen 
in Hamar op de dag zelf. 

 

 13.15 uur tot 14.15 uur  Sinterklaas activiteit* 
     Locatie: Prins Clausstraat 3, Stadskanaal 

 
Voor deze activiteiten vragen we jullie een cadeautje van maximaal €2,50 te kopen (liefst 
geen snoepgoed). We gaan een leuk en gezellig spel doen met deze cadeautjes. 
 

 

 14.15 uur tot +/- 15.00 uur Prijsuitreiking van de clubkampioenschappen 
     Locatie: Prins Clausstraat 3, Stadskanaal 
 
 

We willen jullie erop wijzen dat de activiteiten na de clubkampioenschappen (aangeven met een 
sterretje) geen verplichtend karakter hebben. Uiteraard zouden we het wel heel leuk vinden als jullie 
hier aan mee willen doen. Graag zien we jullie allemaal op zaterdag 29 november! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur en commissies 
 
Zwem- en Poloclub Stadskanaal 
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