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Welkom bij Aquarijn sychroonzwemmen! 
 
 

 
Leuk dat je meer wilt weten over synchroonzwemmen bij Aquarijn. In dit 
boekje lees je wat daar allemaal bij komt kijken. Zo weet je precies wat je 
kunt verwachten. Maar kom vooral ook een aantal keren proefzwemmen. 
Je merkt dan vanzelf of synchroonzwemmen iets voor je is. Misschien heb 
je jezelf al opgegeven? Welkom dan bij onze vereniging! We hopen dat de 
informatie in dit boekje ervoor zorgt, dat je je snel thuis voelt bij onze club. 

 

 
 
 
 

Synchroonzwemmen is muziek 
 

Synchroon is een ander woord voor ‘tegelijk’. Met elkaar zwem je figuren en patronen op 
muziek. Dat gaat natuurlijk zo gelijk mogelijk want dan is het mooi om naar te kijken. 
Synchroonzwemmen is niet echt een bekende sport, maar je kunt er wel veel in bereiken. 
Nederland probeert  mee te doen aan de Olympische spelen en er zijn Nederlandse, 
Europese en Wereldkampioenschappen. Aan de Nederlandse kampioenschappen doet 
Aquarijn ook mee. Ook worden er meisjes van onze club geselecteerd om te komen trainen 
bij de het opleidingscentrum van  synchroonzwemmen van de zwembond (KNZB). Met 
synchroonzwemmen ben je creatief bezig. Eigenlijk is het niet alleen een sport, maar is het 
tegelijk ook theater en show. Als je een solo, duet of groepsnummer zwemt, laat je door je 
bewegingen en gezichtsuitdrukkingen allerlei emoties zien die bij de muziek passen. Je 
vertelt zo al zwemmend een verhaaltje aan het publiek. 

 

Synchroonzwemmen is techniek 
 
Om mooi op muziek te kunnen zwemmen, moet je de figuren uit de uitvoeringen goed 
kunnen zwemmen. Dat is echt hard werken. Je traint dus niet alleen op muziek maar ook 
heel veel aan techniek. Je leert figuren in het water, zoals op je kop staan en dan draaien, of 
op je rug liggen en een mooi balletbeen maken. Je zwemt ook figurenwedstrijden waar je 
voor een jury vier figuren laat zien. Daar krijg je punten voor. Die punten heb je weer nodig 
om diploma’s te halen en om samen met je team mee te kunnen doen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen. 

 

Synchroonzwemmen is samenwerken 
 

Ook al lijkt dat niet altijd zo, 
synchroonzwemmen is een teamsport. 
Het hele jaar door werk je samen met 
jouw team aan een bepaald doel. In je 
team zitten meisjes van verschillende 
leeftijden en niveau’s. Daar zijn vaste 
regels voor in het synchroonzwemmen. 
Synchroonzwemmen is ook keihard 
werken. Je moet dan ook 
doorzettingsvermogen en discipline 
hebben. Maar als je met 
synchroonzwemmen aan de slag gaat, 

heb je daar ook iets aan voor de rest van je leven. Je leert je concentreren, plannen, omgaan 
met je eigen kracht en doorzettingsvermogen en je bouwt een goed conditie op.
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Synchroonzwemmen is presteren 
 

 

 

 

Bij Aquarijn doen we mee aan wedstrijden op regionaal 
en nationaal niveau en daar willen wij goed presteren en 
finaleplaatsen halen. Dit betekent dat we op de training 
een bepaalde inzet van je verwachten. Hiermee 
bedoelen we dat je zoveel mogelijk aanwezig bent op de 
trainingen en de trainers op de hoogte houdt van ziekte 
of veranderingen in het trainingsschema. Want 
synchroonzwemmen bij Aquarijn is niet vrijblijvend. We 
werken namelijk met een jaarplan. De trainers passen 
daar jouw eigen trainingsschema op aan. Meteen als je 
met synchroonzwemmen begint, train je voor diploma’s 
en wedstrijden

 
 

Synchroonzwemmen is gezellig 
 

Op de trainingen werken we hard, maar het is ook gezellig. De trainers laten je soms de 
gekste oefeningen doen in het water en ook met de meisjes onderling is het leuk. Als er 
iemand jarig is, wordt er natuurlijk gezongen en getrakteerd. En de laatste training voor de 
zomervakantie is het altijd feest. Ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes; 
iedereen zwemt mee. En reken maar, de meest gekke muzieknummers komen voorbij. Maar 
ook doen we een paar keer per jaar iets gezelligs met zijn allen, een pizza eten of we 
houden een filmavondje bij iemand thuis. Ook zwemmen we elk jaar een speciale show 
waar we ook met kaarsjes het water in gaan 
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Het aanloopniveau 

 

 
 
De trainingen 

 

De trainingen voor het synchroonzwemmen zijn altijd in Zwembad Merwestein in 
Nieuwegein. Tijdens de trainingen draag je en badpak (geen bikini) en een badmuts en heb je 
een brilletje en een neusklem nodig. Die neusklem is heel belangrijk want je staat nogal eens 
op je kop in het water. Je neus zou dan vol water lopen en dat voelt vervelend. De neusklem 
kun je tijdens de training kopen. Voor proefzwemmers zijn er leenneusklemmen zodat 
iedereen gewoon mee kan oefenen. Een training begint altijd met een kwartier opwarmen. 
Daarna ga je een half uur inzwemmen. De coach vertelt precies hoeveel banen je moet 
zwemmen. Daarna gaan we beginnen met het oefenen van de basishoudingen, het 
onderwater zijn, het drijven en allerlei andere technieken en op muziekzwemmen natuurlijk. 
De trainingen van het Synchroonzwemmen gaan het hele jaar door. Alleen tijdens de 
zomervakantie en de Kerstvakantie stoppen we. Willen je ouders graag een keer kijken bij de 
training? Dat kan. Overleg dan even met je coach. 

 
 

 
Wat leer je zoal? 

 

Op het aanloopniveau leer je drijven, onder water zijn, egg-beaten (een soort 
watertrappelen) en figuren zoals de zeilboot en de salto achterover. Maar als je 
synchroonzwemt moet je natuurlijk om te beginnen alle zwemslagen goed kunnen, zoals de 
schoolslag en de borstcrawl. 

 

 
Mag ik op muziek zwemmen?  
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Lenigheid en stabiliteit 
 

Voor synchroonzwemmen moet je lenig zijn. Dat heb je nodig om straks je figuren goed te 
kunnen doen. Zo leer je ook de spagaat en de zijsplit en voor elk diploma moet je weer een 
stukje verder kunnen. Als je wat langer bezig bent, kun je zelfs de spagaat in het water. Ook 
is kracht heel belangrijk. Je leert veel figuren waarbij je bijvoorbeeld je benen zo hoog 
mogelijk uit het water komen en daar moet je sterk voor zijn. We gaan veel oefenen op 
lenigheid en balans. Dat doen we bijvoorbeeld op zaterdag het laatste half uur van de 
training. Je leert dan op de kant welke oefeningen je thuis moet doen want het is verstandig 
om ook thuis aan je lenigheid werken. Een deel van de oefeningen zijn Pilatesoefeningen. 
Een paar van onze trainers hebben een diploma om Pilatesles te mogen geven. Door het 
doen van Pilates krijg je sterke rompspieren en dat komt goed van pas bij 
synchroonzwemmen. Na de aanloop krijg je landtraining op de vrijdagavond; deze 
landtrainging bestaat uit kracht, lenigheid rompstabiliteit (pilates) en danstechnieken 
(ballet) 

 

Verder zijn alle meisjes een kwartier voor aanvang van de training aanwezig, in badpak aan 
de badrand. Daar ga je allerlei oefeningen doen om jezelf op te warmen en je spieren te 
rekken. Voordat je het water in gaat maak je schouders, romp, heupen en knieën goed los 
en warm. Zo voorkom je blessures. 

 
 

 
Diplomazwemmen 

 

Bij Aquarijn laten we je pas opgaan voor het 
diploma als de coaches zeker weten dat je alle 
onderdelen goed beheerst. Dit wordt precies 
bijgehouden. Zodra je alles kunt, hoor je wanneer 
je mag afzwemmen. Tijdens het diplomazwemmen 
krijg je punten van een jury. In de jury zitten 
mensen die hiervoor een speciale opleiding 
hebben gevolgd. De juryleden kunnen ook ouders 
zijn van onze meisjes want iedereen kan een 
jurycursus volgen. Als je voldoende punten hebt 
gehaald krijg je een diploma. Het 
diplomazwemmen duurt ongeveer drie uur en is 

steeds op een andere plek, bijvoorbeeld in Amersfoort, Utrecht of Nieuwegein. Meestal is het 
diplomazwemmen op zaterdagmiddag. Tijdens het diplomazwemmen draag je een effen 
zwart badpakje en een witte badmuts. Ook dan heb je een neusklem en een brilletje nodig. 

 
 

 
Droogtrainen 

 

Zodra je op muziek gaat zwemmen ga je ook 
droogtrainen. Dat is weer wat anders dan 
lenigheidstraining. Droogtrainen is het oefenen van 
muzieknummers op de kant. Je maakt met je armen 
de bewegingen die je benen in het water maken. 
Droogtrainen is bedoeld om je voor te bereiken op 
het muziekzwemmen in het water. Je leert wat de 
muziek is, wat je moet doen, waar je bent, wat de 
tellen zijn en naast wie je ligt in het water. Het is een 
hele handige trainingsmethode die minder 
vermoeiend is. Ook kun je makkelijker aan elkaar 
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duidelijk maken wat de bedoeling is. Hierdoor kun je figuren in het water makkelijker en beter 
doen. Ook leer je figuren precies op de maat van de muziek te zwemmen. Zo oefen je gevoel 
voor ritme. 
 
Van Aanloop naar Age 1 

 

Als je net begint met synchroonzwemmen train je op 
woensdag en zaterdag, elk anderhalf uur. Zodra je je vijfde 
diploma hebt gehaald, ga je in het nieuwe seizoen naar de 
Age 1. Dan ga je ook meer uren trainen. Zo train je op 
woensdag en zaterdag een uurtje langer en komt er een 
vrijdagtraining bij. Ook ga je meedoen met de pilatestraining. 
Jij, je ouders en trainers praten steeds met elkaar over hoe 
het gaat. Vooral als je net begint, want dan is het soms best 
wel wennen. 

 

 
 

Het wedstrijdniveau 
 

 

 

Categorieën 
 

Het wedstrijdniveau is ingedeeld in verschillende categorieën, namelijk: Age I (tot 12 jaar), 
Age II (tot 15 jaar), Junior (tot 18 jaar) en senior (18 jaar en ouder). 

 

Voor elke categorie ga je een diploma halen. Dat doe je tijdens de wedstrijd zodra je een 
bepaald aantal punten hebt gescoord. Maar je haalt ook limieten. Een limiet is een bepaald 
aantal punten dat je twee keer moet halen, om mee te mogen doen aan de belangrijkste 
wedstrijden in Nederland. 

 

De trainingen 
 

De trainingen op het wedstrijdniveau duren langer dan op het aanloop niveau. Gemiddeld 
duurt een training 2 uur. Die trainingen zijn heel 
afwisselend en leuk. Op het wedstrijdniveau bestaat 
een training altijd uit een techniek gedeelte en uit 
een muziekgedeelte. Daarnaast komt er ook veel 
aandacht voor core stability (de stevigheid van je 
buik en rug), kracht en lenigheid. Er zijn een hoop 
dingen te doen. Vaak oefenen de meisjes deze 
oefeningen op tik. Je ziet de coaches dan ook vaak 
met een lepel langs de kant. Bij het wedstrijdniveau 
gebruiken we ook veel hulpmiddelen. Meisjes 
gebruiken bottles om de houdingen te oefenen in 

het water zonder te stuwen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van lood (om je middel of 
enkels) om meer kracht in het water te ontwikkelen. 



8  

 

Tijdens de trainingen gebruik je nog steeds een 
badpak, badmuts, bril en neusklem. Als je eenmaal 
bent uitgegroeid kan je er ook voor kiezen om de 
neusklem weg te doen en daarvoor Thomneuzen te 
kopen. Tomneuzen zitten in de neus en worden op 
maat gemaakt (van siliconen). Tomneuzen worden 
alleen door een dokter in Nederland gemaakt. We 
lopen dus voorop in de wereld. 
 
 

 

Op muziek zwemmen 
 

Alle meisjes zwemmen op muziek. We proberen om iedereen in een groep te laten 
zwemmen en sowieso zwemmen alle meisjes mee in de kerstshow. Of je verder een solo, 
duet of groepsnummer zwemt, bekijken de coaches elk jaar opnieuw. Dat heeft te maken 
met het aantal uren dat je traint, hoe goed het gaat, wat je zelf graag wilt, maar ook hoeveel 
meisjes er op jouw niveau zwemmen waar je samen iets mee kunt doen. Voor het zwemmen 
van een solo of duet geldt ook als regel dat je een redelijke kans moet hebben om binnen 
jouw categorie een finaleplaats te halen op de belangrijke nationale wedstrijden. Aquarijn 
maakt zelf de muziek en de uitvoering voor een muzieknummer. 

 

Pilates 
 

Op het wedstrijdniveau is het niet alleen trainen in het 
water belangrijk. Het trainen op het land wordt steeds 
belangrijker. Ben je niet sterk en lenig op de kant, dan ben 
je dat ook niet in het water. Om sterker en leniger tegelijk 
te worden, doen alle wedstrijdmeisjes een uur in de week 
landtraining, waaronder Pilates. Pilates is een manier van 
bewegen die alles te maken heeft met controle van je 
lichaam. 
 
 

 
 

 
Sporttas en clubkleding 

 

Voor de meiden vanaf Age 1 niveau en hoger 
is wedstrijdkleding verplicht. Je trekt deze 
kleding aan bij demonstraties en als we naar 
de wedstrijd gaan. Voor de aanloopmeiden is 
het niet verplicht. Maar het is wel heel leuk 
om bij wedstrijden en diplomazwemmen de 
clubkleding aan te hebben. Dan weet 
iedereen meteen bij welke vereniging je hoort 
en zien we er als een echt team helemaal 
toppie verzorgd uit. Alle meisjes krijgen een 
sporttas met daarop je naam en het 
beeldmerk van Aquarijn synchroonzwemmen. 

 

Je koopt de wedstrijdkleding voor Aquarijn 
Synchroonzwemmen bij Ralph Sport te Nieuwegein.  

 

De clubkleding voor het Synchroonzwemmen bestaat uit een trainingspak, kort broekje en 
shirtje. 
 

http://www.sportemotion.nl/
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Wedstrijden op aanloop- en wedstrijdniveau 
 

Ook als je bezig bent met de aanloopdiploma’s zwem je al mee op wedstrijden. Je zwemt 
dan voor een jury de figuren die je tijdens de training hebt geoefend. Je begint met 
wedstrijden zodra de coaches vinden dat je er aan toe bent. 

 

De wedstrijdagenda 
 

 
 
 

Twee soorten wedstrijden: muziek en techniek 
 
De eerste helft van het seizoen zwem je techniekwedstrijden. Daar zwem je vier figuren voor 
een jury. Daar krijg je punten voor. In januari start het muziekseizoen: dan ga je ook 
muziekwedstrijden zwemmen samen met je team. 

 

De jury 
 

 
Tijdens een wedstrijd zijn er meestal drie of vier panels met juryleden. De 
juryleden hebben een speciale opleiding gevolgd. Ook de ouders van 
Aquarijn kunnen de juryopleiding volgen om daarna op de wedstrijden te 
jureren. Aquarijn is ook verplicht om voor elke wedstrijd juryleden en 
jurysecretarissen mee te brengen. Tijdens een wedstrijd zijn er ook 
ouders nodig die de punten oplezen en voorstarten, de tafels en stoelen 
voor de juryleden klaarzetten en voor het coachen van de meisjes. Vooral 
als we zelf een wedstrijd organiseren in Merwestein hebben we veel hulp 
nodig. 

 

 
 
 
 

De minikring voor aanloopniveau 
 

De aanloopwedstrijden worden door een aantal verenigingen samen georganiseerd uit 
Utrecht, Noord-Holland en Amsterdam-t Gooi. We gaan altijd met zoveel mogelijk meisjes 
naar deze wedstrijden toe. Hier doe je dus ook aan mee als je nog bezig bent met je 
aanloopdiploma’s. Het zijn meestal drukke wedstrijden maar het is altijd heel gezellig. 
Tijdens de minikring krijg je punten voor je figuren en je kunt medailles winnen. 
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De regio competitie voor het wedstrijdniveau 
 
Ook de wedstrijden voor het wedstrijdniveau worden door een aantal verenigingen samen 
georganiseerd uit Utrecht, Noord-Holland en Amsterdam-t Gooi. Ook daar gaan we altijd met 
zoveel mogelijk meisjes naar toe. Tijdens deze wedstrijden zwem je vier figuren, je krijgt daar 
punten voor. Heb je een bepaald aantal punten dan krijg je je age 1, age 2, junior of senior 
diploma. En je behaalt limieten zodat je mee kunt doen aan de landelijke wedstrijden. 
 
Interkringwedstrijden 

 

Deze wedstrijden zijn alleen voor het wedstrijdniveau en worden landelijk georganiseerd 
door de zwembond (KNZB). Ze vinden verspreid over het land plaats. Het kan dus gebeuren 
dat je naar Zwolle moet of naar Limburg. Voor elke categorie is er per seizoen een techniek- 
en een muziekwedstrijd. Op de techniekwedstrijd zwem je figuren, op de muziekwedstrijd 
zwem je een solo, duet of groepsnummer op muziek. Eigenlijk zijn de interkringwedstrijden 
een soort oefenwedstrijden voor de nationale kampioenschappen. Voor deze wedstrijden 
wordt er gelet op de leeftijden. Dat betekent dat jongere meisjes wel mee mogen doen met 
een hogere categorie, maar andersom niet. 

 

NK, NJK en Synchrobeat 
 

 
 

Publiek 
 

Het is hartstikke leuk als je ouders meegaan naar de wedstrijd. Hoe meer publiek hoe beter. 
Ze kunnen vanaf de tribune kijken hoe je het doet. Maar ze mogen niet bij het bad komen. 
Dat is om ervoor te zorgen dat het rustig blijft in het zwembad. En ook om ervoor te zorgen 
dat je niet teveel wordt afgeleid. Zo kun jij je samen met je coach goed voorbereiden op de 
wedstrijd. Als je klaar bent met zwemmen mag je natuurlijk meteen naar ze toe. 

 

Het vervoer naar de wedstrijden 
 

Alle meisjes zorgen zelf dat ze op tijd op de wedstrijd zijn. Lukt het je niet om vervoer te 
vinden; laat het dan je coach weten. Je kunt altijd wel met iemand meerijden. 

 

Make-up en gelatine 
 

Tijdens de muziekuitvoeringen en demonstraties draag je een 
mooi badpakje en krijg je make-up op. Verder draag je je haren in 
een knotje en krijg je gelatine in je haar. Dat is een soort lijm die 
hard wordt. Dat is handig want zo blijven je haren mooi zitten 
tijdens het zwemmen. Vaak krijg je ook nog een mooie versiering 
in je haar.
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Eten en drinken tijdens trainingen en wedstrijden 
 

Voor synchroonzwemsters is goed eten en drinken heel belangrijk want alles wat je eet is 
energie. Die energie heb je nodig om je goed te kunnen concentreren en om lekker te 
zwemmen. 

 

Goed eten, goed slapen 
 

Net zoals dat goed slapen belangrijk is om je fit te voelen, is voldoende eten en drinken dat 
ook. Het zorgt ervoor dat je alles op een dag beter kunt doen en dat je je ook beter voelt. Je 
hebt meer lol in de dingen die je doet en je wordt ook minder snel ziek. Drinken is nodig om 
alles wat je gegeten hebt, goed te kunnen verteren en om ervoor te zorgen dat je afvalstoffen 
uit je lichaam verdwijnen. Als je genoeg drinkt krijg je geen last van hoofdpijn en heb je ook 
minder snel spierpijn en kramp. Omdat wij weten dat dit belangrijk is om lekker te kunnen 
sporten besteden we er ook iedere training aandacht aan. 

 
Wat eet en drink je tijdens de trainingen? 

 

Om te beginnen moet je een uur voordat je het zwembad ingaat al een 
paar bruine boterhammen eten. Tijdens de trainingen zelf heb je twee 
of drie korte pauzes. Je hebt dan de tijd om een bruine boterham te 
eten en wat te drinken. Je mag ook een ligakoek of Sultana 
meebrengen. Want met zwemmen verbrand je veel energie. Eet je niet 
genoeg, dan ben je snel moe en houd je de trainingen op den duur 
niet meer vol. Verder heb je tijdens de training een plastic fles met 
water op de badrand staan waar je steeds slokjes van neemt. Wat je 
vooral niet eet tijdens de trainingen zijn: snoepjes, chips en zoete 
cakejes of koekjes. Van te veel suiker word je alleen maar moe. 

 

 
 
 
 
 

Eten tijdens de wedstrijden 
 

De wedstrijden duren meestal ongeveer drie uur. Tussen de figuren 
door moet je vaak lang wachten. Die tijd gebruik je om wat te 
drinken en te eten. Neem vooral genoeg drinken en bruine 
boterhammen mee. Verder kun je denken aan: kleine tomaatjes, 
komkommer, worteltjes, stukjes kaas, liga en Sultana. Ook tijdens 
de wedstrijd neem je steeds slokjes water. En net zoals tijdens de 
trainingen mag je tijdens de wedstrijden geen snoepjes, chips en 
allerlei zoetigheden eten.
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Ouders/verzorgers en vrijwilligers 
 

Trainingen, wedstrijden door het hele land, diplomazwemmen, kerstshow zwemmen in mooie 
pakjes en af en toe een gezellig avondje. Er moet nogal wat geregeld worden om alles goed 
te laten verlopen bij het synchroonzwemmen. Dat gebeurt allemaal door vrijwilligers. Ook de 
coaches zijn vrijwilligers die jou met veel plezier het synchroonzwemmen willen leren. 

 

De commissie synchroonzwemmen 
 

De commissie synchroonzwemmen is een soort bestuur van de afdeling 
synchroonzwemmen. Hierin zitten de coaches en vrijwilligers die zorgen voor de trainingen, 
de ledenadministratie, de informatie aan meisjes en ouders/verzorgers en het inschrijven 
voor de wedstrijden. Maar daarnaast zijn er nog veel meer ouders/verzorgers nodig zoals 
voor het jureren, punten berekenen bij wedstrijden, het assisteren tijdens de trainingen, 
vervoer naar de wedstrijden en het organiseren van een gezellig avondje. Ken jij iemand die 
zin heeft om mee te helpen? Geef het even door aan een van de commissieleden. Er is altijd 
wel een klusjes te doen. 

 

Informatie aan de ouders en meisjes 
 

 
 
Wil je iets bespreken? 

 

De coaches, andere commissieleden en vrijwilligers doen heel erg hun best om alles zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan er soms wel eens iets mis gaan. We vinden het 
heel belangrijk dat je met vragen of problemen naar ons toe komt. Elk jaar kiezen we een 
moment om met jullie te praten over hoe jij en de andere meisjes vinden dat het gaat. 
Tijdens dat gesprek mag je echt alles zeggen en vragen. Maar ook als er tussendoor iets is, 
kun je dit altijd zeggen tegen de coaches of iemand anders uit de commissie. Tijdens de 
trainingen is dat meestal niet zo handig want dan zijn ze druk bezig, maar spreek ze tijdens 
de pauze of na de training gerust even aan. Of wat je ook kunt doen, bel of mail even dan 
kiezen we een moment dat we even rustig kunnen gaan zitten. Zo vinden we altijd wel een 
oplossing voor je vragen. Dit geldt natuurlijk ook voor je ouders/verzorgers.
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De kosten 
 

Allereerst betaal je contributie aan Aquarijn. De contributie begint met een basisbedrag dat 
wordt verhoogd zodra je meer uren gaat zwemmen. 
Op www.aquarijn.eu vind je de precieze bedragen. 
Ook vind je daar het inschrijfformulier dat je ingevuld 
kunt inleveren bij de trainers. 

 

Verder moet je zelf aanschaffen: een badpak voor 
de trainingen, een zwart badpak voor het 
wedstrijdzwemmen en het diplomazwemmen, een 
badmuts, een neusklem en een plastic flesje dat je 
met water kunt vullen voor tijdens de trainingen. 

 

Daarnaast betaal je voor de meeste wedstrijden of 
diplomazwemmen inschrijfgeld;  € 4,00 per 
figurenwedstrijd of start bij een 
uitvoeringenwedstrijd en deelname 
diplomazwemmen. Voor de muziekwedstrijden en 
de kerstshow maken wij in eigen beheer mooie 
badpakjes. En daarnaast organiseren wij jaarlijks 
een slotfeest. Per seizoen vragen wij voor dit soort 
dingen een bijdrage van € 25,00. Dit geld komt dus 
ook bovenop je contributie.  

 

Opzeggen van je lidmaatschap kan alleen per seizoen. Dus als je lid wordt, ben je dat 
meteen voor een heel seizoen. Dat is ook logisch, want de trainers maken ook een plan voor 
jou voor het hele seizoen en de afdeling huurt ook het badwater voor het aantal leden. Het 
verenigingsjaar van Aquarijn loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Opzeggen van 
het lidmaatschap van Aquarijn dient voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar schriftelijk te 
geschieden bij de ledenadministratie. Je vindt de informatie hiervoor op www.aquarijn.eu 
Opzeggen van je lidmaatschap kan alleen per seizoen. 

 
 

 
Zwemvereniging Aquarijn, Nieuwegein 

 

Synchroonzwemmen Aquarijn is in het jaar 2000 
opgericht als wedstrijdafdeling van Zwemvereniging 
Aquarijn. De afdeling wordt gerund door vrijwilligers. 
Sinds de oprichting  zijn er veel mooie resultaten 
behaald op de landelijke en regionale wedstrijden.  
Dat is het resultaat van heel hard trainen door de 
meisjes, samen met hun coaches en natuurlijk 
dankzij veel hulp van ouders/verzorgers en andere 
vrijwilligers. 

 
 

 
De zwemvereniging Aquarijn is opgericht in 1971 en bestaat uit de afdelingen: Opleidingen 
(ABC-diploma-s en zwemvaardigheid), Waterpolo, Wedstrijdzwemmen, Schoonspringen 
en Synchroonzwemmen. De activiteiten vinden plaats in zwembad Merwestein in 
Nieuwegein. Kijk op www.aquarijn.nl voor meer informatie over wat Aquarijn te bieden 
heeft. 

http://www.aquarijn.eu/
http://www.aquarijn.eu/
http://www.aquarijn.nl/

