
                                                        
1 oktober 2017 nummer 2 

 

             
 

 
Eerste wedstrijd 
 

 
 
Zaterdag 23 september jl . werd in Amsterdam de eerste 

l imietwedstrijd van dit seizoen gezwommen. Het was een 
gezellige wedstrijd en er werden mooie punten gehaald. Er 
werden zes l imieten in de wacht gesleept en Yza en Anne 
behaalden hun Age 1 diploma en Sascha haar Age 2 diploma. 

 

Willem stelt zich voor! 

 
 

Ik ben Willem, geboren te Utrecht op ????? 
Vanaf mijn 16e jaar basketbal gespeeld in Utrecht bij B.C. 

Markt o.a. in de Eredivisie. 
In 1979 getrouwd met Irene en in Nieuwegein komen wonen. 
In 1982 bij New Stars (basketbal) gaan spelen en later gaan 
coachen o.a. het damesteam, waarbij ik Christine heb leren 

kennen. 
In 1994 vader geworden van Jacqueline. 
Vanaf 2003 betrokken bij het Synchroonzwemmen, omdat ik 
ti jdens de training van Jacqueline bleef wachten en gevraagd 

werd om aan het bad te komen zitten. 
 

Belangrijke data  
Zat 14 okt 

 

Figuren - Interregio (Senioren) 

Zoetermeer, De Veur 
 

Zat 21 okt Figuren - Interregio (Junioren) 
Eindhoven, P van den Hoogenbandbad 

Zat 4 nov Figuren – Regio (Age 1 t/m Senioren) 
Utrecht, De Kwakel  

Zat 11 nov Figuren - Interregio (Age 2) 
Alkmaar, De Hoornse Vaart 
 

Zon 19 nov Figuren - Miniregio (Aanloop) 
Haarlem, De Planeet 

 

Zat 25 nov Diplomazwemmen - (Aanloop) 
Merwestein 

Zat 9 dec Figuren – Interregio ( age 1) 

 

Zat 22 dec 

t/m 3 jan 

Kerstvakantie (zaterdag 6 januari starten de 

trainingen weer)  
 
 

Via de cursus M waarbij ik in 2005 en 2006 heb gejureerd bij 
de Synchro Beat en de jurycursus 9 en 8 en diverse trainings-

cursussen mij verder verdiept in de sport synchroonzwem-
men. 
Momenteel heb ik mijn eigen bedrijf in administratie en fis -
caal advies en jureer ik  bij diverse wedstrijden. Daarnaast 

fungeer ik nog als achtervang voor trainingen en ben bezig 
met de opstart voor het geven van een jurycursus 10/11. 
Daarnaast ben ik nog lid van de activiteitencommissie, de 

commissie synchroonzwemmen en de veiligheidscommis-
sie. 
Namens de afdeling heb ik zitting in het algemeen bestuur 
van Aquarijn. 

Tot zover. 
 
Ik geef graag de pen door aan Gertruud. 

 
Voorjaarsshow zondag 18 februari 2018 

Ook dit jaar zwemmen wij weer een Voorjaarsshow op 18 

februari.  Over een tijdje horen jull ie 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  
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uitvoeringen gezwommen in een thema. Wij hebben 

badwater gereserveerd van 15.00 uur tot 17.00 uur. Wij 
zoeken nog mensen die het leuk vinden om te helpen met de 
organisatie. Je kunt je hiervoor aanmelden bi j……………. 

 
 

Niveau Naam Telefoon 

Aanloopniveau Gertruud 06-22285666 

Age I Christine 06-30415300 

Age II/Junior Kimberly 06-22525439 

Senior Gertruud 06-22285666 

Landtraining 
(vrijdag) 

Kimberly 06-22525439 

   

   

 

Vrijwilligerslijst 
Bij Aquarijn Synchroonzwemmen vinden wij het belangrijk dat 
ouders zich betrokken voelen bij ons als club. Veel mensen 

willen helpen maar weten vaak niet wat ze kunnen betekenen. 
In de bijlage zie je onze vrijwill igerslijst. Zie je er iets tussen? 
Neem even contact op met degenen die gemeld zijn op de 

vrijwilligerslijst (Willem, Gertruud, Ko en Kees).   
 

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 de trainer/coach.  
 
 

Jarig!   

Dominique 1 september  

Ine 16 september   

Janna 21 september  

Lucia 4 oktober  

   

   

 

 

Bestuur Aquarijn Synchroonzwemmen 
De trainers kennen jull ie wel , maar achter de schermen zijn 
er nog meer mensen actief, zoals het bestuur en de activi -

teitencommissie. De activiteiten worden georganiseerd door 
Willem, Ingrid en Gerda. Het bestuur zoekt dringend aan-
vulling. Dus heb je interesse neem contact op met één van 
de onderstaande bestuursleden. Het bestuur (commissie 

Synchroonzwemmen) bestaat uit:  

 

Naam  Telefoon 

Gerda en Fred 
Ouders Hieke en 

Fleur 

06-22502619 

 

Ingrid en Ko Ouders Noa  
06-24863804 
 

Kees  0654970296 

Willem 
Vader van 
Jacqueline 

06-25506936 
 

Vacature   

Vacature   

 

 
 

 

 
 

Groetjes team synchroonzwemmen 
 

 


