
 

                                                       
 
 
 

NIEUWSBRIEF NR. 70  d.d.: 1 maart 2023 

seizoen 2022/2023          WEDSTRIJDZWEMMEN 
 

 

 
Beste (ouders/verzorgers van) zwemmers, 
 

 
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie 1 uitnodiging voor:  

 
ANTWERP INTERNATIONAL YOUTH SWIMMING CUP 2023 
 
Datum:  vrijdag 14 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023 

Locatie: Olympisch zwemcentrum Wezenberg, Desguinlei 17/19 
Antwerpen 

 

Verzamelen:   vrijdag (17.00) zaterdag (7.00) zondag (12.30) 
Inzwemmen:    vrijdag (17.30) zaterdag (7.30) zondag (13.00) 
Aanvang:   vrijdag (18.30)  zaterdag (8.30) zondag (14.00)  
 

In de bijlagen kun je per zwemmer alle afstanden vinden waarvoor hij/zij 
ingeschreven kan worden.  

Je moet je echter zelf AANMELDEN voor deze wedstrijd. Meld je je niet uiterlijk op de 
aanmelddatum aan, dan word je NIET ingeschreven.  
Sta je niet in de opstelling, kun je je niet aanmelden voor deze wedstrijd. 

 
Je mag je maximaal voor 1x400m, 2x200m, 2x100m, 3x50m inschrijven. Geef 

uiterlijk op de aanmelddatum door welke afstanden je wilt zwemmen. 
 
Het startgeld bedraagt 6 euro per 50m, 7 euro per 100m, 8 euro voor een 200m en 9 

euro voor een 400 m. Na de aanmelddatum wordt een mail onder de aangemelde 
zwemmers verspreid met betrekking tot de betaling van het inschrijfgeld. 

  
LET OP! Geef samen met  je aanmelding door of je vader/moeder official kan zijn of 

kan helpen met de ploegleiding. 
 
Houd in de gaten dat zondag 16 april ook de Rotterdam Marathon plaatsvindt! 

 
 

AANmelden voor deze wedstrijd dient te gebeuren UITERLIJK DONDERDAG 23 
MAART 2023, uitsluitend door een mail te sturen naar: : 
uitnodigingen@zpvbarracuda.nl 

Dus niet mondeling via Walter! 

http://www.zpvbarracuda.nl/
https://www.facebook.com/zpvbarracuda/
https://www.instagram.com/niemo_barracuda_50_jaar/
https://www.linkedin.com/company/niemo-barracuda
mailto:uitnodigingen@zpvbarracuda.nl


.   

 
Niet afmelden of niet opkomen zonder bericht betekent een forse boete van de KNZB 
+ een opslag van de vereniging + startgeld. Zie hiervoor ook de afmeldregels op onze 

site. 
  

Met vragen of opmerkingen over deze of andere wedstrijduitnodigingen kan je een 
mail sturen naar: uitnodigingen@zpvbarracuda.nl 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
De zwemcommissie 

 
 

 

Steun NieMo Barracuda door online aankopen via SponsorKliks 

 

 

 

mailto:uitnodigingen@zpvbarracuda.nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5215&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5215&cn=nl&ln=nl

