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Diploma’s – jeeeee 
 

 
 
Op 25 november jl . werden 9 aanloopdiploma ’s gehaald. 
Het basishoudingdiploma werd gehaald door Anne-Moon, 

Julia-Sophie, Sofia, Armina, Nienke en Carmen. Het 
zeilbootdiploma behaalde Simone. Het barracudadiploma was 
voor Indra en Michéla; zij gaan nu vol voor de Age 1 

wedstrijdgroep. 
Tijdens wedstrijden werden ook de nodige diploma’s in de 
wacht gesleept. Bij de Age 1 was dat Liv en bij de Age 2 Daniela 
en Dominique. 

En Petra behaalde haar jurydiploma 11. 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

 

Gertruud stelt zich voor! 

 
 

Dank Willem voor het doorgeven van de pen! Net zoals Willem 

ben ik vanaf 2003 actief bij het Synchroonzwemmen. In die tijd 
l iep ik elke week samen met Mirthe, die toen 8 jaar was en nog 
op C-zwemmen zat bij Aquarijn, langs het bad naar de kleed-
kamers. Het was elke keer weer lastig om haar mee naar huis 

te krijgen, want ze wilde altijd blijven kijken bij het Synchroon- 

Belangrijke data  
Zat 23 dec 

t/m 3 jan 

Kerstvakantie (zaterdag 6 januari starten de 

trainingen weer) 

Zon 17 dec Limietwedstrijd voor Daniela, Dominique, 
Senna en Maud in Breda 

Zat 6 jan Interregio uitvoeringen senioren te 
Heerenveen 

Zat 13 jan Miniregio 2 te Utrecht 

Zat 3 feb Limietwedstrijd Age 1 t-m senioren te 
Amsterdam 

Zon 18 feb Voorjaarsshow 

 

 

 
zwemmen. En dus “ging ze erop”. En ook ik stak net zo na ïef 
als Willem mijn vinger op tijdens de vergadering waarin 

gevraagd werd wie er wilde helpen. Vanaf dat moment had 
ik er een hobby bij. Ik ging eerst mee organiseren maar al 
snel stond ik aan de badrand en haalde ik ook mijn trainer 3 
diploma. Het lesgeven aan de meiden doe ik nog steeds met 

veel plezier. Voor mijn werk in de communicatiewereld zit 
ik veel achter de computer. Juist het heel praktisch aan de 
badrand “knutselen” met onze meiden vind ik een perfecte 

afwisseling met mijn werk. Ik vind daar ook ui tdaging om 
mezelf te blijven ontwikkelen. Want nieuwe dingen leren 
blijf ik gewoon mooi vinden. Mirthe en ik hebben ook nog 3 
supporters: mijn echtgenoot Herman, Tim (24) en Stein 

(19). Op mooie belangrijke en mooie momenten zoals de 
show of bij de NK’s vind je ze ook op de tribune. Ik ben van 
plan nog lang door te gaan met training geven want het is 
nog veel te leuk om samen te werken met al die mensen die 

nu aan de badrand staan en achter de schermen helpen. En 
nu geef ik de pen door aan onze nieuwe trainster Petra! 
 

 
 

Serious Request 
Op zaterdag 23 december om 18.15 uur zwemmen de 
senioren tijdens de Serious Swim een demo. Daarna geven 

zij tussen 20.00 uur en 20.45 uur een clinic. 
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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, 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.  
 

Tassenmomentje 
Onze aanloopgroep groeit goed. We hadden de afgelopen 
periode dan ook weer een aantal tassenmomentjes. Welkom 
bij de club: Anne-Moon, Nellise, Chiara en Nienke. 
 

 
 
 

Jarig!   

Julia-Sophie 22 oktober  

Nellise 3 november   

Hieke 4 november  

Fleur 4 december  

Liv 4 december  

Yza 19 december  

Jacqueline 21 december  

Nienke 19 januari  

 
 

 
Voorjaarsshow zondag 18 februari 2018 

Ook dit jaar zwemmen wij weer een Voorjaarsshow op 18 
februari.  Heel snel  horen jull ie daar meer over. We hebben 

hier veel zin in. Achter de schermen wordt al hard aan het 
speciale thema gewerkt. Welk thema? Dat is nog een 
verrassing!!! Badwater is 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 bij……………. 

 
 

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 

 

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 

 

Pauline 
Moeder van 
Maud 

 

Vacature   

 

Hele fijne feestdagen gewenst door het 
team synchroonzwemmen 

 

 


