
 

DBD Clubkampioenschappen 
2017 

 
 
Beste DBD-leden, 
 
Je bent van harte uitgenodigd voor de DBD clubkampioenschappen, die op vrijdag 23 juni a.s. 
plaats zullen vinden in het wedstrijdbad van het ZIB.  
 
We starten om 18.30 uur met opbouwen en inzwemmen. Om 18.45 uur starten de 
clubkampioenschappen.  
 
LET OP: Deze clubkampioenschappen komen in de plaats van de Dolfijnenplan, 
Conditiezwemmen Jeugd, Wedstrijdzwemmen en Masters training, die allemaal komen te 
vervallen. 
 
Voor de 1e drie uit elke leeftijdsgroep is er een medaille en voor iedereen een blijvende 
herinnering. De leeftijdsgroepen zijn als volgt: ’11-’12, ’09-‘10, ’07-‘08, ’05-’06, ’03-’04, ’01-’02, 
’99-’00, ’92-’98, ’91 en eerder.  
 
De te zwemmen afstanden zijn als volgt: 
Leeftijdscategorie Afstanden 
Jongens en meisjes geboren 2007 en later.  25 m. vrije slag, 25 m. schoolslag 
Jongens en meisjes geboren 2003 t/m 2006.  50 m. vrije slag, 50 m. schoolslag 
Jongens/heren en meisjes/dames geboren 2002 en 
eerder. 

100 m. vrije slag, 100 m. schoolslag 

 
INSCHRIJVEN 
Deelnemen kan alleen door je vóór woensdag 21 juni 20.00uur per e-mail aan te melden bij 
Peter Eshuis (zwemmen@debrabantsedolfijnen.nl). Vermeld in je email: 

• Naam:      
• Geslacht: jongen/meisje 
• Geboortejaar:      
• Ik weet wel iemand die wil helpen met klokken/ hulp/ toezicht:      

(alle hulp is welkom en je hoort z.s.m. op welk punt we jouw hulp kunnen gebruiken) 

 
 
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, dan kun je terecht bij Renate Quinten 
(activiteiten@debrabantsedolfijnen.nl) of Peter Eshuis (zwemmen@debrabantsedolfijnen.nl) 

DAN NOG EVEN DIT  DBD ZWEMKLEDING 
Wil jij vanaf komend seizoen ook zo graag in DBD-zwemkleding 
zwemmen of waterpoloën? Dat kan!  
 
Bij voldoende interesse gaan we namelijk een speciale DBD 
zwemkleding pasavond in het ZIB organiseren in samenwerking met 
leverancier MTB Sport. 
 
Prijsindicatie: waterpolobadpak €55, waterpolobroek €36, zwembadpak 
€47,50 en zwemshort (jammer) €39,50. 
 
Deze pasavond kan alléén doorgang vinden bij voldoende animo, dus 
laat het ons per email vóór maandag 3 juli weten als je interesse hebt. 
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