
4500 Huy, 9 januari 2017

 Geachte sportieve vrienden,

Met veel plezier nodigen wij u uit op onze 50ste winterse 
zwemovertocht  van de Maas, die plaats zal vinden op zondag 26 februari 
aanstaande.

Ter ere van dit jubileum stellen we u graag enkele nieuwigheden en veranderingen
voor, waarvan we hopen dat u deze positief zult opnemen.

Gezien het stijgende aantal zwemmers, en dat in de verschillende disciplines, 
blijft het belangrijk voor ons dat de veiligheid primeert tijdens het gehele 
evenement.

De eerste start zal vroeger plaats vinden en er zijn geen demonstraties meer met
volledige oversteek.  De zwemmers die niet op het klassement willen staan kunnen
dit laten weten.

Het hoogtepunt van de ochtend wordt een aflossing waarbij “de beste” het tegen 
elkaar opnemen, indien de omstandigheden het toelaten.

Om van al deze emoties te bekomen wordt het aperitief en het verjaardagdiner 
geserveerd in het restaurant van het IPES van Hoei.

De maaltijd wordt gevolgd door de prijsuitreiking in de aanpalende theaterzaal.

In bijlage  vindt u het voorprogramma voor de editie van 2017, de menu, de 
poster van het evenement, alsook het reglement van de uitdaging “Ville de Huy”

Gelieve  :

1. De geboortedata en de prestaties van de demo-zwemmers te preciseren :
½ overtocht /  50 M langs de muur

2. Een officiële en een afgevaardigde van uw club te vermelden
3. Het aantal maaltijden die dienen gereserveerd te worden door te geven.

Om veiligheidsredenen aanvaarden wij geen laattijdige inschrijvingen en 
modificaties meer, zowel voor de demonstraties als voor de wedstrijdzwemmers.

Bepaalde punten in het reglement zijn aangepast, gelieve deze goed door te 
nemen.

Wij hopen jullie talrijk en in topvorm terug te kunnen verwelkomen in Hoei.

Sportieve groeten.
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