Informatiebrief zwemkamp Duitsland
Zoals in de laatste nieuwsbrief al is gedeeld gaan we dit jaar weer op kamp in Duitsland!
Hierbij alvast belangrijke informatie over de wedstrijd, de overnachting en hoe je je kan
aanmelden.

Swans cup
Swans cup is een grote ontmoeting tussen verschillende Duitse zwemverenigingen in
Bergheim. We hebben al 2 keer meegedaan aan deze wedstrijd en de laatste keer gingen
we er zelfs met de titel “Beste Mannschaft” vandoor.
Er wordt gezwommen op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni. We vertrekken op al op
vrijdag 17 juni om zaterdagochtend vroeg op tijd aan de startblokken te staan.
Er zijn zelfs geldprijzen te winnen, maar dan moet je wel heel hard gaan. Voor de snelste
100 meter zwemmers zijn er in de middag finales. Per leeftijdscategorie zijn er ook nog
medailles te verdienen. Maar verder gaat het er natuurlijk vooral om je persoonlijke records
aan te scherpen en de eer van onze club te verdedigen. Het is in deze wedstrijd belangrijk
dat je minimaal 100 meters kan zwemmen.
De wedstrijden zijn in twee delen geknipt, een ochtendprogramma en een uur na het laatste
nummer van het ochtendprogramma begint het middagprogramma. Voor alle verschillende
afstanden* en voor andere informatie kijk op
https://sgbergheim.de/images/2022/Ausschreibung/Ausschreibung_Swans_Cup_2022.pdf
*Freistill = vrije slag
Rücken = rugslag
Schmetterling = vlinderslag
Brüst = schoolslag
Lagen = wisselslag
Staffel = estafette
Wende = keerpunt
Kampfrichter = tijdwaarnemer

Adres zwembad
Sportparkbad
Sportparkstrasse 1
50126 Bergheim
Duitsland
Overnachting
We hebben onderdak gevonden in een jeugdherberg op 30 minuten rijden.
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/Nideggen-460/portraet
We zijn welkom op 17 juni in de avond en gaan ervanuit dat jullie thuis of onderweg al wat
hebben gegeten. Op zaterdag en zondag hebben we ontbijt en een lunchpakket, dat we zelf

gaan klaarmaken. Op zaterdagavond is er een barbecue. De mensen die in 2018 mee
waren zullen deze plek nog kennen.
Handig om te weten: koffie, thee en water is gratis, evenals iets te drinken bij de maaltijd.
Verder zijn er onder andere een voetbalveld, tafeltennistafel en basketbalveld. Dus neem
een bal of tafeltennisbatjes mee.
De indeling van de kamers wordt door de leiding gemaakt. Voor de kinderen
tot en met 12 jaar dient er een ouder of een oudere broer of zus mee te gaan op kamp. Een
andere mogelijkheid is om aan een meereizende ouder te vragen of deze ook op uw kind wil
letten. Dit kunnen de trainers er niet bij doen. Zij zijn namelijk 2 dagen druk met coachen of
moeten als official fungeren dus kunnen niet tussendoor ook nog alle kinderen in de gaten
houden.
Adres jeugdherberg
Jugendherberge Nideggen
Im Effels 10
52385 Nideggen
Duitsland
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/nideggen-460/portraet/

Kosten kamp
Overnachting, eten en drinken
De kosten bedragen 80 euro per persoon, dit is inclusief 2 overnachtingen, 2 x ontbijt, 2 x
lunchpakket en een “grillabend” op zaterdag. Dit kan ook vegetarisch.
Startgeld
Voor de wedstrijd moet ook startgeld worden betaald. Het startgeld bedraagt 4 euro per
start. Als je 4 keer start betaal je dus 16 euro, start je 10 keer dan betaal je 40 euro. Wij
raden je trouwens aan niet meer dan 2 nummers per dagdeel te zwemmen.
We willen niet dat de kosten een reden zijn voor zwemmers om niet mee te gaan. In
bepaalde gevallen zijn er mogelijkheden om de kosten op een andere manier vergoed te
krijgen. Dit geldt met name voor mensen met een stadspas. Wanneer je hier gebruik van wilt
maken neem dan contact op met de penningmeester.
Inschrijven voor het kamp
We moeten zo spoedig een reservering en aanbetaling doen bij de jeugdherberg. We vragen
jou om voor maandag 28-3-22 je aan te melden voor het kamp (voor iedereen 75 euro
voor 2 nachten). Je ontvangt dan een tikkie van 80 euro en zodra deze betaalt is is je
reservering definitief. Nadat je hebt aangemeld voor het kamp zullen we je voorkeur vragen
op welke afstanden je zou willen zwemmen. Een betaalverzoek van startgelden volgt dan
later.
Aanmelding via mail naar: evenementen@konaz.nl.
Vermeld in de mail de volgende twee punten:
personalia: voor-en achternamen van de persoon/de personen + geboortedatum
vervoer: hoe je naar Duitsland gaat: heb je eigen vervoer? Zoek je vervoer? Kan je
andere zwemmers/begeleiders meenemen?
Voor vragen kun je contact opnemen met:
Ciska: 06-21157849 of Maarten: 06-54350035
of evenementen@konaz.nl.

