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Pinkstertoernooi 2017 

 

Tijdens Pinksteren 2017, oftewel op 3,4 en 5 juni wordt het jaarlijkse pinkstertoernooi gehouden. 

Voor degene die niet weten wat dat is: Dan gaan we een weekend lang wedstrijden zwemmen, 4 

keer in totaal. We overnachten in tenten op het terrein naast het zwembad.  

Het is bij elkaar een best intensief weekend, daarom is de nodige ervaring met wedstrijden fijn. Als je 

bij Dennis of Jeff getraind hebt en minimaal 2 à 3 wedstrijden hebt gezwommen mag je met ons mee. 

Even wat praktische informatie: 

- Verzamelen: 3 juni 8:00 bij de Schelft 

- Locatie wedstrijdbad: Leeghwaterpark 1, Purmerend 

- Eigen bijdrage: €25,- (Dit is all-inclusive), dit graag geven aan Dennis, Jeff of Anne. 

- Neem a.u.b. geen Nintendo/ Psp/ Gameboy enz. mee! i.v.m. water en diefstal. 

- Vertrek vanaf kamp: 3 juni rond 13:30 (onder voorbehoud) 

- Voor de ouders: aanmoedigen tijdens (een van de) wedstrijden mag zeker! 

- Tijden wedstrijden: zaterdag 14:00, zondag 8:00 en 13:30, maandag 8:45. 

- Paklijst staat op de achterkant 

- Alle info en deze brief is te vinden op de site. 

We zien jullie op 3 juni! Als je vragen hebt kun je terecht bij:  

 Dennis Jansen  0628308170 

 Jeff Duivenvoorde 0646596875 

 Anne van Nobelen 0647593923 

Dit zijn ook direct de nummers waar je naar kan bellen tijdens het kamp (in nood) 

 

Aanmeldingsformulier: 

Voornaam: ________________________________ 

Achternaam: ________________________________ 

Eigen mobiel: ________________________________ 

Noodnummer ouders: ________________________________ 

Emailadres: ________________________________ 

1 voorkeursslag + afstand: ________________________________ 

Eventueel Medicijnengebruik en/of allergieën: ________________________________ 

Mijn ouders kunnen wel / niet rijden naar het kampterrein toe.  

Mijn ouders kunnen wel / niet rijden terug naar Noordwijkerhout.  

En ze hebben plaats voor ____ inzittenden exclusief rijder. 

Mijn ouders willen wel / niet een tent uitlenen voor ____ personen. 

Graag dit aanmeldingsformulier kopiëren en mailen naar: annevannobelen@hotmail.com voor 22 

mei 2017. 
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Paklijst:  

 Matje 

 Slaapzak + kussen 

 Voldoende kleding 3 dagen 

 Warme trui 

 Schoenen 

 Pyjama 

 Knuffelsteen 

 Toiletspullen (geen wc-papier) 

 Inklapbare stoel 

 Bord + 2 bekers (soepkom, beker) + bestek met naam 

 Vuilnis zak (voor vuile was) 

 Zaklamp 

 Knijpers 

 Kleine spelletjes voor tussendoor 

 Beetje snoepgoed (geen zakken chips) 

 

 Zwemkleding (wedstrijd + recreatief) 

 Shirt, vest en broek van vereniging 

 Duikbril + badmuts (van de vereniging) 

 Badslippers 

 Bidon 

 6x Handdoek 

 Fles limonade (of sportdrank) 

 Aparte tas voor in het zwembad 


