
 

nieuwsbrief 18 

december 2015 

   pag 1 

 
 
 
 

Bestuur 
Van de waarnemend voorzitter 

Sinds juli 2015 ben ik, door terugtreden van de voorzitter en de vice-voorzitter, ad-interim voorzitter. Een rol die 
niet samen gaat met mijn rol als vertrouwenspersoon. Vandaar dat ik deze dubbelrol tot uiterlijk de ALV van 21 
april 2016 zal bekleden. Daarna weer alleen als vertrouwenspersoon fungeren. 
Afgelopen weken heb ik toch een aantal workshops bijgewoond rond Preventie Seksuele Intimidatie en Autisme. In 
die bijeenkomsten is ook gesproken over Social Media en de daarbij behorende risico’s. In de maanden 
januari/februari 2016 zal ik deze informatie delen met het kader, dat met jeugd te maken heeft. 
 

Wij als bestuur van AquAmigos wensen jullie Prettige Feestdagen en een heel gezond, gelukkig en succesvol 2016 
toe. Op de Nieuwjaarsreceptie van 2 januari 2016 hopen wij jullie te ontmoeten voor een gezellig onderonsje. 
 
Van de secretaris 
Verklaringen omtrent het Gedrag 
In onze ALV van april 2015 is besloten om voor alle vrijwilligers een Verklaring omtrent het Gedrag aan te gaan 

vragen. Omdat dit een hele “operatie” was, gaat dit stapsgewijs. Dit heeft tot nu toe geleid tot meer dan 80 
VOG’s. Voor alle nieuwe vrijwilligers wordt nu meteen bij aanmelding een VOG aangevraagd.  

 
Ledenenquête 
In samenwerking met Stichting De Schroef wordt op dit moment gewerkt aan het samenstellen van een enquête 
onder alle leden. Er komen drie versies: één voor de ouders van de kinderen van het ABC-zwemmen, één voor de 
(ouders van de) jeugd tot 16 jaar en één voor de leden vanaf 16 jaar. Wij zullen u begin januari vragen de 

enquête in te vullen en wij hopen dat u dat massaal zult doen, dit om ons inzicht te geven in wat er leeft onder 
onze leden. Alvast bedankt! 
 
Algemene Leden Vergadering 
Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel. Op donderdag 21 april 2016 om 19.30 uur zullen wij onze Algemene 
Ledenvergadering gaan houden in de kantine van Die Heygrave in Vlijmen. Deze datum kun je alvast noteren in je 
nieuwe agenda! 

Op dit moment zijn er vrij veel vacatures, zowel in het bestuur als in verschillende commissies. Voor diverse taken 
zoeken wij nog vrijwilligers. Dus als je iets zou willen betekenen voor AquAmigos, schroom niet om contact op te 
nemen. Het zou heel fijn zijn als we tijdens de Algemene Leden Vergadering enkele bestuurs- of commissieleden 
zouden kunnen voorstellen. En denk niet te snel dat het niets voor jou is. Wij geven je graag informatie over de 
mogelijkheden! We hopen op veel reacties! 

 

Van de penningmeester 
Zoals afgesproken wordt de contributie elk jaar verhoogd met de prijscompensatie en afgerond op € 0,25. 
De maandelijkse contributie per 1 januari 2016 wordt:  
 

  
met startvergunning 

 

 
zonder startvergunning 

 
ABC zwemmen 
 

 
-- 

 
€ 22,50 

 
tot 12 jaar 
 

 
€ 22,50 

 
€ 19,50 

 
van 12 t/m 17 jaar 
 

 
€ 29,-- 

 
€ 19,50 

 
18 jaar en ouder 
 

 
€ 32,75 

 
€ 22,25 

 

 
Hans Eenshuistra, waarnemend voorzitter: voorzitter@aquamigos.nl 
John te  Brake, penningmeester: penningmeester@aquamigos.nl 
Jeannette de Laat, secretaris: secretaris@aquamigos.nl 
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Nieuwjaarsreceptie 
Afgelopen jaar hebben we voor de eerste keer een nieuwjaarsreceptie gehouden in de kantine van Die Heygrave, 
toen in het kader van het 10-jarig bestaan. Omdat dit erg gezellig was, willen we al onze leden ook dit jaar weer 
uitnodigen. Al onze leden zijn van harte welkom op zaterdag 2 januari 2016 van 17.30 tot 21.00 uur in de kantine 

van Die Heygrave in Vlijmen. We hopen weer op een leuke avond! 

 
Sponsorcommissie 
Sponsoring is een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging, dit om de boel lekker te 

kunnen laten doordraaien en nieuwe activiteiten voor de leden te kunnen ontplooien. Zoals reeds in de 

vorige nieuwsbrief vermeld, zijn er inmiddels diverse bedrijven en vrienden van AquAmigos verbonden 

aan onze vereniging.   

Hebben jullie suggesties ideeën om AquAmigos te ondersteunen dan vernemen wij dit als 

sponsorcommissie graag van jullie.  

Uiteraard is er ook de mogelijkheid om vriend van AquAmigos te worden. Vriend van AquAmigos kun je 

alleen doen, als familie of bijvoorbeeld als team. Je kunt al vriend van AquAmigos worden voor € 50,00 

per jaar. Wil je meer weten dan horen we dat graag. Vul eventueel het formulier in via onze website op  

http://aquamigos.nl/over-aquamigos/sponsoring  

Om onze sponsoren te bedanken voor hun bijdrage heeft de sponsorcommissie een uniek AquAmigos 

shirt laten ontwerpen. Dit shirt is mede dankzij het mooie ontwerp, gemaakt door Esther de Laat, een 

mooi cadeau geworden dat wij als vereniging aan onze sponsoren als dank voor hun bijdrage mogen 

overhandigen.  

De Sponsorcommissie wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 2016. Alle sponsoren bedankt 

voor jullie steun in 2015 aan onze mooie vereniging! 

 
Acties 
Rabo Clubkasactie 
In de periode van 28 september tot 8 oktober liep de Rabobank “Spek de Clubkas” campagne. Dankzij vele leden, 

ouders, vrienden en kennissen die op AquAmigos hebben gestemd, heeft deze actie € 298,21 opgebracht. Dit 
bedrag zal worden besteed aan materialen voor de groep swimkick. 

Dank aan allen die een stem hebben uitgebracht op AquAmigos! 
 
Grote Clubactie 
De verkooptermijn van de Grote Clubactie is alweer gesloten. 
Er zijn  dit jaar helaas wel wat minder loten verkocht dan anderen jaren.  

We hebben in het totaal 849 loten verkocht wat voor de club een mooie opbrengst van € 2037,60 is. 
Graag willen we dan ook iedereen die loten gekocht of verkocht heeft van harte bedanken voor hun bijdrage.   
Verder zijn  we op zoek naar iemand die ons volgend jaar wil ondersteunen met de GCA en misschien weer wat 
nieuwe ideeën heeft om een beter resultaat te halen. We horen het graag. 
GCA Commissie 
gca.aquamigos@gmail.com 

 
Vetos Clubactie 
Deze actie bij garage De Kort in Nieuwkuijk loopt nog (alleen voor werkplaatsfacturen). 
Garage De Kort verdeelt aan het einde van de  
actieperiode het sponsorbedrag dat zij  
beschikbaar stelt over de verenigingen  

die zich hebben aangemeld  

(waaronder dus AquAmigos)  
in verhouding van de factuuromzet.  

 
  

http://aquamigos.nl/over-aquamigos/sponsoring
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Zwem4daagse 
Dit jaar organiseren we voor de 5e keer de Lotus Vlijmen Zwem4daagse. Doe je ook mee? 
Dit zwemfestijn voor jong en oud vindt plaats in zwembad Die Heygrave in Vlijmen. Op maandag 28 december, 
dinsdag 29 december, woensdag 30 december 2015 (deze dagen van 17.30 tot 20.00 uur) en op zaterdag 2 
januari 2016 van 15.00 tot 17.30 uur. 
Iedereen met minimaal zwemdiploma A kan meedoen. 
Je kunt verschillende afstanden zwemmen: 250 m, 500 m, 1000 m of 1500 m per dag. Ook wordt er in het 

doelgroepenbad elke dag een gevarieerd randprogramma georganiseerd: van waterpolo tot wedstrijdzwemmen en 
snorkelen. Nieuw dit jaar is dat de oudere jeugd in het doelgroepenbad extra kan spelen en zwemmen, vóór en na 
de clinic. 
Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Terwijl de ouders aan het zwemmen zijn, wordt er voor de kinderen zonder 
zwemdiploma een watercrèche georganiseerd, onder begeleiding en toezicht wordt er met de kindjes gespeeld in 
het water, zodat ouders ongestoord hun banen kunnen zwemmen.  
Deelnemen aan de zwem4daagse kost € 6,50. Dit bedrag kan op de eerste dag contant betaald worden. Als je een 

Heusdenpas hebt, kun je voor de helft van de prijs deelnemen. 
 
Voorinschrijven kan via deze link: http://aquamigos.nl/inschrijven-lotus-vlijmen-zwem4daagse-2015/ 
 

Zwemkamp 2016 
Ieder jaar hebben we vanuit de zwemvereniging AquAmigos een zwemkamp voor de jeugd van alle 
zwemafdelingen. Dit is elk jaar een groot succes. Om het ook in 2016 weer te laten slagen, willen we alle 
benodigdheden van het afgelopen jaar weer meenemen.  
De spullen hebben we op kar trolleys staan en om die te vervoeren gebruikten we altijd een vrachtwagen. Helaas 

kan degene die altijd een vrachtwagen bestuurde die vrachtwagen niet meer lenen vanuit het werk. Daarom zijn 
we nu op zoek naar het liefst een andere vrachtwagen met laadklep. 
Is er iemand of ken je iemand die beschikt over een vrachtwagen met laadklep en die op donderdagmiddag de 
spullen kan komen halen en op zondag de spullen weer terug kan komen brengen, dan horen we het graag. De 
vrachtwagen mag ook op het terrein van de camping blijven staan. De exacte datum van het zwemkamp is nog 
niet bekend, maar het zal in juni zijn.  
Heeft u een kleine vrachtwagen, dan zijn wij als kampleiding, maar ook alle deelnemende kinderen daar zeer blij 

mee.  
Mocht er iemand zijn of ken je iemand, laat het me dan Z.S.M. weten op dit e-mailadres: 
jeanettevangasteren@msn.com. Ook voor eventuele andere vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 

Jeanette van Gasteren 

Kampleiding 

 
Elementair/ABC-zwemmen 

Sinds september 2015 is er een ander persoon aanwezig bij het ABC-zwemmen om vragen te beantwoorden en 
opmerkingen aan kwijt te kunnen.  Het gezicht is niet nieuw voor velen. Al meer dan vijftien jaar heb ik de 

zwemlessen verzorgd voor de allerkleinsten. Voor hen was de kennismaking met het zwemmen en het zwembad 
ook een kennismaking met mij. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan en ik vind het heerlijk om te zien dat ik 
bij heel veel kindjes eraan heb bijgedragen dat zij graag en veilig in het water kunnen spelen en zwemmen. 
Mijn naam is Kune van Noorden. Sinds 1986 woon ik in Vlijmen omdat het werk mij hier naartoe riep. Ik kreeg een 
baan op de toenmalige Mavo De Bolster. Ik heb daar Frans en Nederlands gegeven. Sinds de sluiting van het 
gebouw in Vlijmen geef ik nog steeds les, Nederlands, in Drunen.   
Toen mijn kinderen aan zwemles toe waren, ben ik bij de zwemvereniging terecht gekomen. Op een gegeven 

moment had ik er twee in het water liggen, eentje die bijna op les mocht en nog eentje op schoot.  En daar kwam 
de vraag of ik mee zou willen helpen. Lang nadenken hoefde ik niet. Vanachter het glas had ik al gezien hoe het 
ging. Een steentje bijdragen aan de vereniging aan de andere kant van het raam was wel een uitdaging met twee 

kleuters, die toen ook mee het water mochten. 
Inmiddels ben ik al zoveel zwemmertjes weer tegengekomen in mijn lessen op school. En even zovele ouders die 
met hun kinderen naar AquAmigos komen, heb ik op zien groeien op de Bolster.  

Nu heb ik de taak op me genomen om bij het ABC-zwemmen het een en ander te coördineren. Bij mij kunnen de 
ouders onder andere terecht met vragen over de plaatsing in een bepaalde groep, eventueel over tussentijdse 
vorderingen buiten de kijklessen om, met opmerkingen over ….  Daarbij ben ik ook vertrouwenspunt als een kind 
extra aandachtspunten nodig heeft.  

http://aquamigos.nl/inschrijven-lotus-vlijmen-zwem4daagse-2015/
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Tijdens de kijklessen ben ik er natuurlijk om vragen te beantwoorden, maar de instructeurs kennen de kinderen 
dan toch beter dan ik. Zij zullen je ook graag te woord staan. Op andere momenten kan ik vragen doorspelen en 

dan per omgaande het antwoord geven.  Ik stel het op prijs als de vragen en opmerkingen niet te lang achter 

gehouden worden. Het is fijner om bepaalde dingen meteen door te spreken.  
Ik hoop dat ik deze taak nog een tijd naar ieders tevredenheid zal mogen uitvoeren. Het is echt leuk om voor de 
vereniging en voor de kinderen bezig te zijn. 
Mocht je er ook voor voelen, neem dan eens contact met me op om hierover te praten. 
 
Johan Duijts weer terug bij Elementair/ABC 

Op de zaterdagen bij het ABC-zwemmen heeft u vast al gezien dat Johan Duijts het team weer 

versterkt. We zijn er blij mee dat hij ons weer met raad en daad bijstaat. Johan zal zich vooral gaan 

bezighouden met de technische kant van het zwemmen. We hopen daardoor de kwaliteit naar een 

hoger plan te brengen. Met een betere techniek leert uw kind nog beter en dus makkelijker te 

zwemmen. Daarnaast houdt Johan de afstemming tussen de groepen nauwlettend in de gaten. 

Welkom terug, Johan! 
 
Stagiaires bij Elementair/ABC 
Elementair/ABC heeft voor drie maanden een 4-tal stagiaires van Fontys Sport Hogeschool  in begeleiding. Op 

woensdag en zaterdag leren zij hoe het er bij het ABC-zwemmen in onze vereniging aan toe gaat. Zij zullen ook 

zelfstandig enkele lesdelen gaan uitvoeren in het kader van hun opleiding. Tijdens zo’n lesdeel zal een enkele keer 
de stagiair gefilmd worden als bewijs dat de opdrachten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. We dragen er zorg 
voor dat de kinderen niet in beeld komen. Daarnaast zijn de opnamen alleen voor eigen gebruik in het portfolio 
van de student. 
Maaike, Britt, Valerie en Ruud zijn heel voortvarend aan de slag gegaan met het observeren van de lessen op alle 
niveaus . Nu zijn ze begonnen aan de opdrachten in de verschillende groepjes. Het is heerlijk om te zien hoe 

leergierig zij zijn. Het enthousiasme  dat zij daarbij laten zien, zorgt voor een verrijking in het team.                                                    
We hopen dat zij veel leren en plezier beleven tijdens hun stage bij AquAmigos! 
 
Diploma-zwemmen (om voor te lezen) 
Zaterdag 12 december in alle vroegte – het was nog heel donker – stonden de kinderen van het C-diploma al te 
trappelen van ongeduld. Een enkeling was wat zenuwachtig, maar een beetje. Dat is niet erg. Eigenlijk wisten ze 

wel dat ze hun diploma zouden gaan halen. In de zwemzaal was het op het gespetter na best rustig. Niet iedereen 
is het tenslotte gewend om op zaterdag zo vroeg al naast het bed te staan. Een kopje koffie doet dan wonderen!  
Na ruim een half uur was het programma klaar. De kinderen hebben laten zien dat ze het C-diploma echt verdiend 
hebben. Ze hebben goed en netjes gezwommen. Met kleren aan hebben ze een heel eind gezwommen, over een 
mat geklauterd, eronderdoor gezwommen, een hoekduik gemaakt, en een koprol, nog meer gezwommen, door 

het zeil heen gegaan met een mooie duik, watergetrapt, heel lang op de buik en op de rug gedreven en ook nog 
borst en rugcrawl laten zien. Het was een feest om naar te kijken! Onder groot applaus klommen de kinderen voor 

de laatste keer die ochtend op de kant. De kinderen moe en vol spanning of ze dan toch geslaagd waren… 
Gelukkig! Allemaal geslaagd! 
 
Ondertussen waren de kinderen voor het B-diploma al aangekomen met hun ouders, zusjes, broertjes, opa’s en 
oma’s, tantes en ooms. Een gezellige drukte. De fans zaten lekker op de banken te wachten en daar kwamen de 
kinderen in een lange rij aangelopen. Het ging voor hen beginnen! 
De kinderen moesten een aantal banen met kleren aan zwemmen. En klimmen en duiken.  Poepoe, dat is werken. 

Daarna het volgende onderdeel. Het gat! Met mooie duiken zwommen de kinderen om de beurt door het zeil. Wat 
fijn dat het weer gelukt was! Drijven was een makkie en borst- en rugcrawl zag er prachtig uit. Nog watertrappen 
en dan gauw eruit om te horen wie er geslaagd zijn. Verrassing! Allemaal geslaagd! 
 
De A-kandidaatjes stonden klaar. Ook zij hadden veel fans meegebracht. Gezellig, hoor. Oma’s en moeders en 
vaders met hun mobieltjes of echte filmcamera’s hebben vast mooie opnamen gemaakt. Na een baan zwemmen 

met kleren aan, mochten deze kinderen ook door het zeil zwemmen. Knap gedaan allemaal! Sommige kinderen 
zwommen zelfs nog een heel eind verder onder water.  Als een echte duikboot, wat een power! Daarna de banen 

op de buik en op de rug. Dat zag er mooi uit. Er staken geen knietjes boven het water uit. Keurig gedaan, 
kinderen. En het leukste was dat jullie allemaal een gek gezicht mochten maken naar juf Lucy en naar jullie 
supporters op de tribunes! En toen mocht juf Lucy het zeggen: “jullie zijn allemaal geslaagd!” 
 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
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Vragen, opmerkingen, mededelingen  ABC-zwemmen 
Aan het bad kunt je altijd vragen stellen, mededelingen doen en opmerkingen meegeven aan Kune van Noorden. 
Zijn de zaken minder dringend, dan kun je contact opnemen via de e-mail: opleidingen@aquamigos.nl of de 

telefoon oppakken: tel. 06-34933982. Maar die werkt alleen op donderdagen tussen 17.00 uur en 18.30 uur. 
 
Tot ziens bij AquAmigos, 
Kune van Noorden 
Coördinator ABC-zwemmen  AquAmigos 

 
Waterpolo 
Bij de waterpoloafdeling  draait alles naar behoren. Alle teams draaien lekker mee in de competitie. Met name 
Dames 1, de Jongensteams C1, D1 en de E2 jeugd gemengd draaien mee om de eerste vier plaatsen.  
Ook gaan er complimenten uit naar al de waterpolovrijwilligers die zich inzetten binnen alle zwemtakken van 
AquAmigos. 
Op zondag 27 december is ons jaarlijks Oliebollen toernooi van 13.00 uur tot 17.00 uur in zwembad Die 

Heygrave te Vlijmen. Daarna gaan we dit jaar gezellig afsluiten in de sportkantine in het zwembad.  
De jongere meiden zijn druk bezig met een ledenwerving speciaal gericht op meisjes tussen 13 en 18 jaar. Alle 
meiden binnen en buiten AquAmigos zijn dan ook van harte welkom op zondag 27 december 2015 van 13.00 
tot 14.00 uur in zwembad Die Heygrave. 
Op zaterdag 2 januari 2016 gaan de Dames en Heren op toernooi bij MNC Dordrecht.  
Ook is er op 2 januari 2016 de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie onder genot van een drankje gaan we het nieuwe 

jaar inluiden. Tijden staan op de tweede pagina van deze nieuwsbrief.  
Rest ons nog namens de gehele WPC iedereen fijne feestdagen toe te wensen en een gelukkig Nieuwjaar voor 
2016! 
 
Met vriendelijk waterpologroet 
Namens de waterpolocommissie 
Rob Oomens 

 

 

Wedstrijdzwemmen 
In de zwemcompetitie zijn inmiddels twee wedstrijden gezwommen die alle twee in de regio een keurige tweede 

plaats opleverden achter Argo. De tweede wedstrijd was het verschil na de 26 gezwommen afstanden maar 0,5 
seconden. Onze uitstekende resultaten zijn terug te vinden in de landelijke stand van alle hoogste regionale 
klassen bij elkaar: de 7e plaats met een heel ruime voorsprong op de nummers 8 tot en met 10. Dit betekent dat 
AquAmigos in de laatste competitieronde gaat zwemmen voor promotie naar de landelijke C-klasse, tenminste als 
we Argo niet meer achterhalen.  
  

mailto:zwemABC@outlook.com
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Ook tijdens de Regio Sprint Kampioenschappen zijn weer de nodige ereplaatsen behaald. AquAmigos had 11 
zwemmers die de benodigde limieten hadden behaald en zij zwommen in totaal op 26 nummers met 15 
persoonlijke records en twee estafettes. Jule Franken behaalde twee zilveren en een bronzen medaille op deze 
regio kampioenschappen. 
Bij de jeugd doen vooral de swimkick zwemmertjes het erg goed; de swimkick wedstrijden leveren een overvloed 

aan medailles op. De laatste wedstrijd maar liefst 11 stuks en er was geen enkele AquAmigos swimkicker die geen 

medaille haalde. De swimkick trainingen zijn op dit moment buitengewoon druk en wij proberen het aantal 
zwemuren voor onze swimkick zwemmers uit te breiden, maar zijn afhankelijk van de mogelijkheden in Die 
Heygrave. Om de druk voor de trainers wat minder te maken zijn er enkele jonge meer ervaren 
wedstrijdzwemsters die de trainers helpen en op die manier wellicht later ook trainer kunnen gaan worden. Ook 
zijn er enkele ouders die nu incidenteel helpen om te zien of ze aanleg hebben om later een trainerscursus te gaan 
volgen en zo het AquAmigos kader te gaan versterken. Gezien de drukte vragen we wel alle ouders om bij vragen, 
opmerkingen of problemen de trainers te benaderen voor uitleg of extra aandacht.  

 
Met vriendelijke sportgroet, 
TC Wedstrijdzwemmen 
wedstrijdzwemmen@aquamigos.nl 
 

Recreatief 
Ook voor degenen die niet in wedstrijdverband willen zwemmen, zijn er bij onze vereniging mogelijkheden. 
Kinderen kunnen bijvoorbeeld snorkelen op zondagochtend van 9.30 tot 10.30 uur en voor volwassenen zijn er 
mogelijkheden om te zwemmen op maandagavond van 21.30 tot 22.30, op dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur 

en op woensdag- en vrijdagochtend tussen 6.00 en 7.30 uur. Op al deze uren is er ook nog ruimte voor meer 
zwemmers, dus als je familie, vrienden of collega’s kent die graag willen zwemmen: ze zijn meer dan welkom!  
 

Snorkelen 
ZONDAGOCHTEND 09.30 tot 10.30 UUR 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2015, het jaar is voorbij gevlogen.....tijd voor een korte terugblik. De 
snorkelafdeling kan terugkijken op een zeer positief jaar! 
  
Wachtlijst 

Gezien het grote toenemende enthousiasme voor het snorkelen bij AquAmigos zitten we aan het maximaal 
aantal leerlingen wat we kunnen plaatsen. Daarom is er sinds kort helaas een wachtlijst.  
 
Omdat de leerlingen al op zéér jonge leeftijd instromen bij het snorkelen en dientengevolge de leerweg langer is, 
is de doorstroom van de leerlingen minder snel. Met andere woorden ze blijven langer "hangen", natuurlijk ook 
omdat ze het steeds leuker gaan vinden naarmate ze de oefenstof steeds beter gaan beheersen. Mede door de 
jonge leeftijd van de leerlingen vinden wij het noodzakelijk om met kleine groepjes te werken, zodat we de 

leerlingen optimale aandacht kunnen geven. Gelukkig verkeert de snorkelafdeling op dit moment in de luxe positie 
dat dit mogelijk is. 
  
Resultaten 2015 
Het streven bij de snorkelafdeling is om minimaal één keer per jaar het diploma zwemmen in te roosteren. Dit 
streven hebben we in 2015 ruimschoots behaald. 

* 8 maart diploma's A, B, C. 
* 5 juli diploma Aspirant-A 
* 20 december diploma's Aspirant-A en B. 
  
Dreamteam!!! 
De positieve resultaten en de toenemende groei van de snorkelafdeling zijn het resultaat van een super 
enthousiast aantal vrijwilligers die dit met hun enorme inzet op zondagmorgen hebben gerealiseerd. 

Dit DREAMTEAM wordt gevormd door: 
Trainer: 
* Bas van de Pol 
* Cindy Klomp 
* Edwin Tinus 

* Marco Nieuwenhuizen 
* Marianna Cloosterman 

Trainer in opleiding:  
* Akram Benzerga 
* Roy Veenstra 
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Assistent trainer in opleiding: 
* Achraf Benzerga 
* Brent van de Pol 

* Thomas Westerlaken 

* Zoey van Oers 
  
Snorkelagenda 
27 december géén les (kerstvakantie) 
03 januari éérste les 2016 
  
Wij wensen iedereen prettige feestdagen en voor 2016 het beste van al het goede!!! 

  
Namens het snorkelteam, 
Tonnie van Oers-van Helvoort 

 
Informatie trainings- en lestijden 
Noteer alvast de data waarop niet gezwommen kan worden: 

Die Heygrave Vlijmen 
De volgende lessen en trainingen vervallen: 

Kerstvakantie: 

- dinsdag 22 december 2015: 18.00 – 19.00 uur vervalt 
- woensdag 23 december 2015: 16.30 tot 18.00 uur: ABC-zwemmen en brevetzwemmen vervalt 
- donderdag 24 december 2015: alle trainingen vervallen 
- vrijdag 25 december 2015: alle trainingen vervallen 
- zaterdag 26 december 2015: alle trainingen vervallen 
- zondag 27 december 2015: snorkelles en waterpolotraining vervallen 

- dinsdag 29 december 2015: trainingen tot 20.00 uur vervallen ivm zwem4daagse 
- woensdag 30 december 2015: 16.30 tot 18.00 uur: ABC-zwemmen en brevetzwemmen vervalt (wel 

ochtendtraining en zwem4daagse) 
- donderdag 31 december 2015: alle trainingen vervallen 
- vrijdag 1 januari 2016: alle trainingen vervallen 
- zaterdag 2 januari 2016: alle lessen en trainingen vervallen (wel zwem4daagse) 
- zondag 3 januari 2016: waterpolotraining van 12.30 tot 13.30 uur vervalt 

Carnaval: 
- vrijdag 5 februari 2016: waterpolotraining vervalt (vanaf 19.15 uur; ochtend- en wedstrijdtraining gaan 

wel door) 

- zaterdag 6 februari 2016: middagtraining vervalt 
- zondag 7 februari 2016: snorkelles en waterpolotraining vervallen 
- maandag 8 februari 2016: training vervalt 
- dinsdag 9 februari 2016: alle trainingen vervallen 

- woensdag 10 februari 2016: ochtendtraining, ABC-zwemmen en brevetzwemmen vervallen 
Diplomazwemmen gemeente: 

- zaterdag 20 februari 2016: middagtraining vervalt 
Pasen: 

- zondag 27 maart 2016: snorkelles en waterpolotraining vervallen 
- maandag 28 maart 2016: training vervalt 

 
Waterpolotrainingen in zwembad Die Heygrave op zondag vervallen als er zwemwedstrijden zijn gepland.  
In elk geval gaan de trainingen in verband met wedstrijden niet door op: 

- zondag 20 maart 2016 
Omdat nog niet alle zwemwedstrijden definitief vastliggen, komen er wellicht nog data bij. Je hoort dit van de 
trainers. 

 

Zwembad Olympia Waalwijk 
De volgende trainingen vervallen: 
Kerstvakantie: 

- maandag 21 december 2015 
- woensdag 23 december 2015 

- maandag 28 december 2015 
- woensdag 30 december 2015 
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Carnaval: 

- maandag 8 februari 2016 
- woensdag 10 februari 2016 

Pasen: 

- maandag 28 maart 2016 
 

Sportiom Den Bosch 
De volgende trainingen vervallen: 
Kerstvakantie: 

- zondag 20 december 2015 
- zondag 27 december 2015 
- zondag 3 januari 2016 

Carnaval: 
- zondag 7 februari 2016 

Pasen: 
- zondag 27 maart 2016 

 

UITERAARD KUNNEN ER ALTIJD WIJZIGINGEN KOMEN OP DEZE INFORMATIE.  

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEGEVEN DOOR DE TRAINERS EN/OF VIA DE WEBSITE.  
 

Ledenadministratie 
Wilt je wijzigingen in je gegevens (adres, telefoonnummer, e-mail adres) altijd even doorgeven aan onze 
ledenadministrateur, Frans van Zundert: ledenadministratie@aquamigos.nl, zodat onze ledenlijst altijd up-to-date 
is en blijft? 
 
Uiteraard hopen wij dat je nog heel lang lid van AquAmigos wilt blijven, maar als je toch op wilt zeggen, houd dan 

rekening met de opzegtermijn. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van de maand ná de maand van 
opzegging (dus opzeggen in de maand december, ongeacht op welke datum in december, betekent dat 
het lidmaatschap eindigt op 31 januari). 
 
En als je deze nieuwsbrief nog via de post ontvangt, maar wel een e-mail adres hebt, dan zou het heel fijn zijn als 
je je e-mail adres zou willen doorgeven aan onze ledenadministrateur. Dan heel graag een mailtje naar 

ledenadministratie@aquamigos.nl, onder vermelding van uw naam en adres. 
  

mailto:ledenadministratie@aquamigos.nl
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Sponsoren: 
 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en nog 6 Vrienden van AquAmigos via het sponsorpakket 

Goud, Zilver, Brons of Vriend 

http://www.taxidehart.nl/
http://www.hkeetels.nl/
http://www.tomschoenen.nl/
http://www.pannekoekenbakker.nl/Heusden
http://www.oghypothekenenverzekeringen.nl/home/
http://www.expertdrunen.nl/
http://www.jb-bedrijfshulpverlening.nl/
http://www.zuivelboerderijdekern.nl/
javascript: void(0)
http://www.aliens.nl/
http://www.vugts.nu/
http://www.voicetronics.nl/
http://www.rijschoolvvz.nl/
http://www.vandegriendtbeveiligingen.nl/
http://www.head.com/swimming/?region=nl
http://www.shoeby.nl/

