Beste zwemvrienden,
Hierbij de uitnodiging naar ons

37ste Zwemfestijn van 1001 meter
Iedereen die het wil kan 1 kilometer zwemmen, en dat kan je komen bewijzen op zondag 17 maart 2019!!
Je komt 1000 meter zwemmen – die 1 meter krijg je gratis – en je tijd wordt opgenomen. Een mooie
uitdaging voor iedereen om ofwel de finish te bereiken ofwel een nieuw persoonlijk record neer te zetten.
Iedere deelnemer krijgt achteraf een ‘diploma’ en een leuke gadget.

** Nieuw dit jaar: jeugd tot 14 jaar kan nu ook brevetzwemmen. Je zwemt 400, 800 of 1000 meter en je
krijgt achteraf direct je bijpassende badge en het ISB brevet voor afstandszwemmen. Wil bij je
voorinschrijving wel aangeven of je kiest voor brevetzwemmen.

Je kan je 1000 meter zwemmen tussen 12 en 16 uur. Tot 10 maart kan je online inschrijven via de
uitnodigingsmail die je krijgt via Peepl of ook nog via onze site www.zvo.be.
Wil bij inschrijving graag ook aanduiden welk uur je vermoedelijk zal komen zwemmen.
Zoals gewoonlijk zwemmen alle ZVO-leden gratis.
Niet-leden kunnen vóórinschrijven voor de individuele 1001 meter à € 2,00 /deelnemer, wie inschrijft op
zondag 17 maart zelf betaalt € 2,50 /deelnemer.



En ook dit jaar sluiten we ons Zwemfestijn opnieuw af met een

Estafettewedstrijd over 1001 meter
Stel met je familie, vrienden, zwemmers uit jouw baan… een ploeg van 10 personen samen waarmee je 1001
meter in aflossing zwemt voor de beste tijd. Je kan als individueel uiteraard ook gewoon aansluiten bij een
reeds bestaande estafetteploeg. Deelnemen aan de estafette kan enkel via gratis voorinschrijving. Er is een
aandenken voor iedere deelnemer.
Wil je graag deel uitmaken van een estafetteploeg, wil dit ook aanduiden wanneer je online inschrijft aub.
Alle inlichtingen over deze wedstrijd kan je krijgen bij:
Patrick Hoorelbeke
0498/14 57 15
patrick@zvo.be

