
Afzwemmen bij Aquarijn voor Zwemvaardigheid en de keuzeonderdelen. 

 

Het begon op zaterdag 8 december in zwembad Merwestein ’s ochtends met het 

Springen van de plank 1. Het ging om twee kandidaten. Beiden zijn geslaagd. 

In de middag ging het, na het afzwemmen voor ABC, verder met het afzwemmen voor 

Zwemvaardigheid en de keuzeonderdelen. In de eerste groep zaten de kandidaten voor 

Survival 1 en 2. Bij dit onderdeel leer je eerst jezelf te redden en daarna leer je hoe je 

anderen kunt redden. De vijf kandidaten, twee voor Survival 1 en drie voor Survival 2, 

zijn allemaal geslaagd.  

De volgende groep was Synchroonzwemmen en Wereldzwemslagen. Bij 

Synchroonzwemmen hebben drie kandidaten afgezwommen, één bij 2 en twee bij 3. Bij 

Wereldzwemslagen waren er totaal 4 afzwemmers, één bij 1 en drie bij 3. Bij 

Wereldzwemslagen krijg je te maken met combinaties van schoolslagarmen en 

borstcrawlbenen. Best wel ingewikkeld. Ook hier allemaal geslaagden. 

Een speciaal moment was dat één van de kandidaten haar laatste, te behalen, diploma 

haalde. Zij werd hiermee gefeliciteerd en in het zonnetje gezet. Ze kreeg naast haar 

laatste diploma en het bekende zakje chips, wat extra’s uitgereikt! 

Vervolgens was het onderdeel Zwemvaardigheid aan de beurt. Dit keer best een grote  

groep kandidaten voor zowel 1, 2 als 3. De kandidaten hebben veel geleerd de afgelopen 

periode, nieuwe zwemslagen, techniek 

verbeteren, werken aan het 

uithoudingsvermogen, keerpunten bij de 

diverse zwemslagen e.d. Best veel dus. Bij 

Zwemvaardigheid 1 zijn tien kandidaten 

geslaagd. Bij 2 waren het er zeven en bij 

3 waren het vier kandidaten. 

 

De laatste groep was Snorkelen 1 en 3. Totaal waren er vijf kandidaten. Er waren vier 

afzwemmers voor Snorkelen 1 en één voor Snorkelen 3. Ook deze vijf kandidaten 

hebben hun diploma’s behaald. 

ALLEMAAL GEFELICITEERD! 

 

Tussen het afzwemmen voor ABC en Zwemvaardigheid was er een officieel momentje 

voor een van de kaderleden bij Opleidingen, Trudy Blom. Trudy kreeg van de 

penningmeester van Aquarijn, Kees van 

Rooijen, de onderscheiding Vrijwilliger 

van het seizoen 2017-2018.   

Naast het geven van zwemlessen is Trudy 

altijd bereid om extra lessen te draaien 

bij afwezigheid van één van haar collega’s. 

Daarnaast is Trudy lid van de 

kampcommissie en is daar de creatieveling 

die, met naald en draad, iets in elkaar kan 

flansen voor het kamp, kostuums, 

vlaggetjes e.d. Gefeliciteerd Trudy! 
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