
                                                   
     

                                                         

 

 

Rek. nr.:  BE35 2930 4565 6137 e-mail: zwemclub.mico@gmail.com www.zwemclubmico.be 

        Meer info zie website: www.zwemclubmico.be => documenten       
   
 

Gelieve alle inschrijvingsdata te respecteren zodat wij tijdig het materiaal (brevetten, trofeeën, eten, 

knutselmateriaal, prijzen…) kunnen bestellen. Later inschrijven dan hieronder vermeld, is dus niet mogelijk! 

 

➢ Pannenkoekenverkoop      (DEZE ZIJN OOK IN TE VRIEZEN) 
Ten voordele van jullie cadeau van de clubwedstrijd. 

Online bestellen vanaf 9 september 2022 t.e.m. 08 oktober 2022. 

Bedeling zal plaatsvinden op vrijdag 21/10 en zaterdag 22/10/2022. 

 

➢ Brevetzwemmen: (voorbereidend redder wordt tijdens de trainingen afgenomen) 

- VRIJDAG 25 november 2022: brevetzwemmen te EDINGEN 

                    (3 km, 5 km, 10 km) => (de plaatsen zijn beperkt) 

- ZATERDAG 26 november 2022: brevetzwemmen te NINOVE 

                    (25 m tot en met 1500 m, survival 1 - 4 en B – brevet) 

   Online inschrijven is mogelijk vanaf 14 oktober 2022 t.e.m. 19 november 2022. 

 

➢ Marathon (dagploeg): 
- ZATERDAG 28 januari 2023: “12 u zwemmarathon” te NINOVE. (tot 12 jaar) 

Online inschrijven is mogelijk vanaf 3 december 2022 t.e.m. 21 januari 2022. 

 

➢ Avonturenweekend: Olloy sur Viroin 
Voor alle leden vanaf het 1ste middelbaar t.e.m. de volwassenen (de plaatsen zijn beperkt). 

- Van VRIJDAG 31 maart 2023 t.e.m. ZONDAG 02 april 2023. 

Online inschrijven is mogelijk vanaf 9 september 2022 t.e.m. 4 maart 2023. 

 

➢ Thema – zwemkamp Bütgenbach:  
 Voor alle leden vanaf de 3de kleuterklas t.e.m. het 6de leerjaar. 

- Van MAANDAG 10 april 2023 t.e.m. VRIJDAG 14 april 2023. 

Dit jaar is het mogelijk om tijdens deze week een trimbrevet te behalen (3 of 5 km). 

Online inschrijven is mogelijk vanaf 9 september 2022 t.e.m. 4 maart 2023. 

 

➢ Wedstrijd 
- ZATERDAG 4 of 11 maart 2023: “Clubwedstrijd” te NINOVE. 

Online inschrijven is mogelijk vanaf 23 januari 2023 t.e.m. 18 februari 2023 

 

➢ Zwem – omnistage Herne: (externaat: kleuters + lagere school) 
- Van MAANDAG 14 augustus 2023 t.e.m. VRIJDAG 18 augustus 2023  

Online inschrijven is mogelijk vanaf 1 december 2022 t.e.m. 31 juli 2023 

 

 

 

Veel zwemplezier! 

http://www.zwemclubmico.be/

