Oproep: Penningmeester gezocht

Over een jaar geeft Han Faas, onze trouwe Penningmeester het stokje over. Maar aan wie? Han wil de
nieuwe Penningmeester natuurlijk ook goed inwerken.
Wie oh wie stelt zich verkiesbaar voor deze functie?
Dit agendapunt wordt op de jaarlijkse ledenvergadering begin maar 2019 behandeld.

nummer 9/10 – 2018, Herfst
AGENDA
Za 13 okt: Lichtjestocht met BBQ
Wo 17 okt.2019: Start wintertrainingen
Za 13 apr. 2019: Waterlandmarathon
Zet vast in jullie agenda’s!!

Sponsoractie Nikai 4 Life

Brabantregatta

De sponsoractie tijdens de Brabantregatta voor
de St. Nikai4Life was een groot succes!
Er is in totaal € 3.230,77 opgehaald, waarvan
de jeugdleden van KV Viking een substantieel
bedrag van € 1.011,00 hebben opgehaald!
Geweldig! Een enorm compliment voor de
deelnemende Viking jeugdleden!! Als dank
ontvangen zij nog een Viking bidon!!

Kijk voor meer informatie ook eens op https://www.nikai4life.nl

1e Amsterdamse Kano
sprintmarathon groot succes
Zaterdag 22
september jl.
hield KV Viking
e
de 1 Amsterdamse kano
sprintmarathon
ooit. Hierbij ging
het om series
van 3 rondes
van 1,5 km met
een overdraging over het bruggetje tussen sportpark
Kadoelen en Banne Noord. Niet alleen ontzettend
spannend om naar te kijken maar ook leuk, want er
vinden best wat onvrijwillige zwempartijen plaats bij de
overdragingen.
Grote winnaar in
de A-finale was
onze Bram maar
ook de winnaars
uit de B- en Cfinale mochten
er zijn: Lance
Looij van De
Zwetplassers
en Saraï
Bounaanaa van GKV.
Zeker is dat KV Viking deze spannende kano sprintmarathon volgend jaar weer organiseert.

De Brabantregatta was ook dit jaar weer een
mooie afsluiter van het vlakwater sprint
wedstrijdseizoen. Er waren mooie resultaten voor
e
de Vikingers. Zo werd Cartouche 3 bij de
Kidsspelen, haalde Clenn brons in de K4 en Iris
e
zilver op de 125 meter, een gedeelde 2 plaats met
Odette Latenstein van Voorst. Zelfs bij het
terugkijken van de fotofinish was er geen verschil
te zien! Kijk voor alle uitslagen op:
www.ekvbeatrix.nl/wedstrijden/brabantregatta.

Lampjestocht en Wintertraining
Vergeet je niet in te schrijven voor de lampjestocht. We sluiten het
seizoen op zaterdag 13 oktober as. af met een vaartocht waarbij de
kano’s en andere boten versierd zijn met lampjes! En natuurlijk BBQ na!
Maar daarmee stoppen de trainingen natuurlijk niet! De kanotussengroep en de wedstrijdvaarders gaan gewoon door op het in
overleg met de trainers en voor de jeugdleden start het
winterprogramma. Lekker buiten werken aan de conditie als het weer
het toelaat! En ook weer een keer of 2-3 op zondag trainen in het
zwembad!
Laat Koning Winter maar komen, KV Viking is er klaar voor!

KLUSDAG
Begin november wordt weer een klusdag gehouden. Komt allen! Er zijn grote en
kleine klusjes, moeilijke en makkelijke, voor kinderen en voor volwassenen!

HERHAALDE OPROEP: HEEFT U HET TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR HET
GEBRUIK VAN FOTO’s VAN UW KIND AL INGEVULD EN INGELEVERD?

