
 

 

 
 

Uitnodiging LentePACO 
Zaterdag 23/04/2022 

 

Startuur: 17u 

Adres: Zwembad van het FARYS Sportcentrum te Lebbeke  

  Koning Albert I –straat 124 
  9280   Lebbeke 

SwimAcad is uitgenodigd op de Lentepaco van Aquarius Zwemclub Lebbeke (AZL). Een Paco-wedstrijd is 
een recreatieve wedstrijd onder het motto van deelnemen is belangrijker dan winnen. Iedereen krijgt dan 
ook een deelnemersmedaille, op voorwaarde dat je de gekozen wedstrijd(en) hebt uitgezwommen en in 
de vereiste zwemstijl. Deelname is gratis. 
 

Hoe kan je deelnemen? 
• Je schrijft je in door de inschrijvingsstrook, onderaan deze pagina, volledig in te vullen: 

o Je vult je voornaam en je familienaam in 

o Je kiest 1 of 2 zwemnummers: je kan kiezen uit de lijst op de achterkant van dit blad. 

▪ Let op: je kan alleen voor die zwemnummers inschrijven die overeenstemmen 
met je geboortejaar. Indien je niet zeker bent: vraag raad aan je trainer. 

o Je laat mama of papa tekenen, want zij zullen die dag het vervoer moeten verzorgen naar 
het zwembad. SwimAcad voorziet, zelf, geen carpooling. 

• Geef de inschrijfstrook af ofwel bij Mounir, ofwel bij Lieven ofwel in het zwembad aan Karine, of 
je mailt je inschrijving door naar info@swimacad.be, beiden ten laatste op zaterdag 19/03/2022. 

 

BELANGRIJK: Als je inschrijft, ben je ook aanwezig op de wedstrijd. Verwittig op tijd, als er iets ernstig 

tussenkomt. Zowel AZL als SwimAcad maken, immers, onkosten om deze wedstrijd mogelijk te maken. 
 

INSCHRIJVINGSSTROOK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VOORNAAM en FAMILIENAAM: …………………………………………………………………………………………………. , 

 

zal deelnemen aan de LentePaco op 23/04/2022 om 17u in het zwembad van Lebbeke. 

 

Ik kies volgende wedstrijden: 

 

• Zwemnummer: ……………………………………………………………… 

 

• Zwemnummer: …………………………………………………………….… (indien je maar 1 zwemnummer 
zwemt laat je dit open) 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

(naam en handtekening van papa of mama) 

 

 

mailto:info@swimacad.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZWEMNUMMERS 
Nr. Afstand en stijl Geslacht Geboortejaar 
1 25m vrije slag (6 -> 7 jaar) Gemengd 2015 – 2016 

2 50m vrije slag (8 -> 12 jaar) Gemengd 2010 – 2014 

3 100m vrije slag (8 -> 12 jaar) Gemengd 2010 – 2014 

4 100m vrije slag (13 -> 14 jaar) Gemengd 2008 – 2009 

5 25m rugslag (6 -> 7 jaar) Gemengd 2015 – 2016 

6 50m rugslag (8 -> 12 jaar) Gemengd 2010 – 2014 

7 100m rugslag (8 -> 12 jaar) Gemengd 2010 – 2014 

8 100m rugslag (13 -> 14 jaar) Gemengd 2008 – 2009 

9 25m schoolslag (6 -> 7 jaar) Gemengd 2015 – 2016 

10 50m schoolslag (8 -> 12 jaar) Gemengd 2010 – 2014 

11 100m schoolslag (8 -> 12 jaar) Gemengd 2010 – 2014 

12 100m schoolslag (13 -> 14 jaar) Gemengd 2008 – 2009 

 


