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Aquarijn Synchroonzwemmen, Nummer 1, aug 2016 

 

 
Hoi allemaal, 
Hopelijk hebben jullie allemaal een heerlijke, leuke en fijne 
vakantie gehad? De trainers hebben er heel veel zin in!  
Jullie ook? 

 
Trainingsschema 

Het schema van de trainingen ziet er nu als volgt uit: 
 

Aanloop : 
 

Dag: Tijden: 

Woensdag: 16.15 u - 18.15 u 
18.15 - 18.30 (droogtrainen) 

Zaterdag: 8.00 u – 10.00 u 
Het laatste half uur is 
landtraining. 

 
Wedstrijdniveau Age I t/m senioren: 
 

Dag: Tijden: Wat: 

Woensdag 16.15u - 19.00u Watertraining 
(techniek en conditie)  

Vrijdag 16.45u - 17.45u landtraining  
(De Mix) 

 18.00u - 19.00u Watertraining 
(muziek)  
Droogtrainen 
voorafgaand aan de 
training 

Zaterdag 7.30u - 10.00u 
 
10.00u -10.15u 

Watertraining 
(techniek en muziek) 
Age 1 en Age 2: 
droogtrainen 

   

 

 
 
Valentijnsshow 12 februari 2016 

Ook dit jaar zwemmen wij geen geen kerstshow maar een 
Voorjaarsshow op 12 februari.  Binnenkort horen jullie daar 
meer over. We hebben hier veel zin in. Tijdens deze show 
worden de wedstrijduitvoeringen gezwommen als 
voorbereiding op de kampioenschappen. Daarnaast worden 
er speciale uitvoeringen gezwommen. Wij hebben badwater 
gereserveerd van 15.00 uur tot 17.00uur(ovb). 

 
 

Belangrijke data  
 

Zat 17 sept Figuren – Age I t/m senioren in Amsterdam 

Zat 8 okt 
 

Figuren – Senioren in Utrecht 
 

Zat 22 okt Figuren – Junioren in Groningen 

Zat 5 nov Figuren – Age I t/m Senioren in Amsterdam 

Zat 12 nov 
Figuren – Age II in (nog niet bekend) 

Zat 19 nov Miniregio Aanloop in Alkmaar 
 

Zat 26 nov Aanloop: Diplomazwemmen in Amersfoort. 
Twee weken vooraf bekend of we hierheen 
gaan en met wie. 

Zat 10 dec Figuren – Age I 
 

Zat 24 dec 
t/m 8 jan 

Kerstvakantie zaterdag 24 december t/m 
zondag 8 januari 2017 
(zaterdag 24 dec is er geen training) 

  

 

 
Trainers en begeleiders 
Met vragen en kwesties rondom de trainingen kun je 
uiteraard terecht bij de trainers. Elk niveau heeft ook een 
eigen begeleider als aanspreekpunt. Dat zijn:  
 
Age 1: Christine & Kimberly 
Age 2/Junior: Nanja 
Senior: Gertruud & Willem 
Aanloopniveau: Mieke 
 

Niveau Naam Telefoon 

Aanloopniveau Mieke 06-48426824 

Age I Christine 06-30415300 

Age II/Junior Nanja 06-10425645 

Senior Gertruud 06-22285666 

Landtraining 
(vrijdag) 

Clair 06-43038098 

Algemeen Kees 06-54970296 

Activiteiten Willem 06-21171622  
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Trainers dit seizoen 
Een nieuw gezicht zal zijn Rosa Lens. Zij gaat samen met Clair 
de landtraining op vrijdag verzorgen. Een bekend gezicht komt 
terug: Megan. Zij zal ook dit jaar een deel van haar stage-uren 
bij ons invullen. Leuk Megan! 
 
Verder staan aan de badrand: 
  
Gertruud en Willem = Senioren 
Nanja = Age II & Junioren 
Christine en Kimberly = Age I 
Mieke en Gertruud = Aanloop 
Nieuwe gezichten Aanloop: 
Marjolein ( moeder Milou) 
Lidewij ( moeder Mera) 
Erna ( moeder Yra), zal af en toe een training geven 
En Tom, Kees en Noelle.  
 

Bestuur Aquarijn Synchroonzwemmen 

De trainers kennen jullie wel maar achter de schermen zijn er 
nog meer mensen actief.  
Het bestuur (commissie Synchroonzwemmen) bestaat uit:  

- Gerda en Fred: (ouders van Hieke en Fleur), 
- Ingrid en Ko (ouders van Noa),  
- Kees,  
- Willem  

  
De activiteitencommissie bestaat uit: Gerda, Willem, Ingrid en 
Rene. 
 
 
 
 

 
Bottels en lood 
De Age 1, Age 2 en junior/senior hebben voor de trainingen 
Bottels nodig. Deze kun je kopen via:  
www.kampeergoed.nl  Bottel 10 liter: prijs was laatste keer 
€ 13,95. Bij Frans de Witte een euro duurder. 
 
Tweede jaars Age 2 en junior en senior trainen ook met een 
loodgordel. Deze kun je kopen bij: 
www.scubaworld.nl   Bright Weights loodgordel  
€ 23,00, lood 0,5 kg € 5,95. 2 stuks lood is voldoende. Voor 
vragen over het materiaal kunt je terecht bij Willem. 

 
Beeldmateriaal 
Tijdens wedstrijden, trainingen en demo’s maken de 
trainers soms foto’s en video-opnames. Deze worden 
gebruikt voor onze website, folders en facebookpagina. Als 
je hier bezwaar tegen hebt, meld dit dan bij je  
trainer/coach.  

 
Je kan alle informatie, zoals wedstrijdkalender, info en 
nieuws terug vinden op onze website. 

 
 

 
Groetjes team synchroonzwemmen 

 

 

 
 

 

 

 

 

               
 

  

 

 

 

 

 

 

 


