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Bestuur 
Van de waarnemend voorzitter 
Voor u ligt al weer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. 
Een periode waarbij we Nederlandse Kampioenen (Laura van Engelen en Melissa van der Geld) hebben mogen 
verwelkomen. 
 
Een periode ook waarin we het toegezegde PROMOTIE artikel in het Brabants Dagblad hebben gehad waarin naar 

voren kwam een enorm actieve en succesvolle zwemvereniging echter met een aantal grote uitdagingen zijnde 
extra zwemwater en extra vrijwilligers. 
Ook de toegezegde ENQUETE is inmiddels geweest en achter de schermen wordt hard gewerkt aan de uitwerking 
daarvan.  
We hadden gehoopt dat u in de enquête massaal zou hebben ingevuld dat u graag een (bestuurs-/commissie)taak 
zou willen gaan vervullen, maar dat was helaas niet het geval. Wel heeft één van onze leden, Klaas van 
Lutterveld, aangegeven dat hij zou willen assisteren bij het secretariaat. Daar zijn we heel blij mee! 

Het niet kunnen invullen van de functies van  voorzitter, vice-voorzitter en bestuurslid wedstrijdzwemmen is een 
heel grote zorg van het bestuur. Er zijn wel gesprekken geweest met mogelijke kandidaten, maar dit heeft nog 
niet geleid tot nieuwe bestuursleden. 
Mocht u bij het lezen van dit bericht toch een bestuursfunctie overwegen, dan komen wij graag met u in gesprek. 

U kunt hiervoor met mij via de mail contact opnemen (voorzitter@aquamigos.nl). 
 

Uiteraard komen we op de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2016 op bovenstaande punten terug. 
 
Hans Eenshuistra, waarnemend voorzitter 
 
Van de secretaris 
Zoals al in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, vindt op donderdag 23 april a.s. om 19.30 uur onze Algemene 
Leden Vergadering plaats in de kantine van Die Heygrave in Vlijmen. 

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
1. Opening 
2. Notulen ALV 23 april 2015 
3. Jaarstukken 2015 en begroting 2016 
4. Verslagen van de commissies 
5. Ledenenquête (door Stichting De Schroef) 
6. Huishoudelijk Reglement 

7. Verklaringen omtrent het Gedrag 

8. (her)verkiezing bestuursleden 
9. Uitreiking Kees Kevenaar wisseltrofee 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

Wij hopen zo veel mogelijk leden, maar ook ouders van jeugdleden, te mogen te verwelkomen! 

De Rode Duik, met daarin de uitgebreide verslagen van de commissies, de jaarstukken en de begroting, komt 
binnenkort digitaal beschikbaar. Hierover volgt nog bericht. 
 
Jeannette de Laat, secretaris 
 
 
Hans Eenshuistra, waarnemend voorzitter: voorzitter@aquamigos.nl 

John te  Brake, penningmeester: penningmeester@aquamigos.nl 
Jeannette de Laat, secretaris: secretaris@aquamigos.nl 

 

Kleedruimten 
Graag even uw aandacht voor het volgende: 

Vooral voor de iets oudere kinderen is het niet prettig als er vaders in de meisjeskleedruimten zijn of moeders in 
de jongenskleedruimten. We hebben daarom bij AquAmigos de regel dat het geslacht van de ouders die de 
kinderen helpen met aan/uitkleden bepaalt in welke kleedkamer de kinderen geholpen worden. 

Dus graag: vaders met hun kinderen in de jongenskleedkamer en moeders met hun kinderen in de 
meisjeskleedkamer. 
En als u dat liever niet doet, wilt u dan de “kleine” kleedhokjes gebruiken? 
Alvast bedankt! 

mailto:penningmeester@aquamigos.nl
mailto:penningmeester@aquamigos.nl
mailto:secretaris@aquamigos.nl
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Acties 
Vriendenloterij 
Zoals u waarschijnlijk al in een mail heeft gelezen, zit maandagavond 14 maart een belteam, bestaande uit leden 

van onze vereniging, klaar om zo veel mogelijk loten van de Vriendenloterij te verkopen c.q. te koppelen aan 
AquAmigos. Dus als u mee wilt doen aan de Vriendenloterij of dat al doet, stel als “goede doel” AquAmigos! 
En mocht u die avond nog tijd hebben, meld u aan om mee te doen met het belteam. Voor een hapje en een 

drankje wordt gezorgd en de leden van het belteam krijgen van de Vriendenloterij 3 maanden gratis een lot en 
voor degenen die de meeste loten verkopen, zijn er ook nog een aantal verrassingen. 

Meedoen met het belteam? Mail naar vriend.aquamigos@gmail.com 

 
Rabobank Clubkas Campagne 
Ook dit jaar hebben we ons weer aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne van de Rabobank 

’s-Hertogenbosch en omstreken. Deze keer voor een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe materialen voor het 
snorkelen. 
Vanaf 12 april tot en met 26 april 2016 mogen alle klanten van die Rabobank ouder dan 12 jaar hun stem 
uitbrengen op hun favoriete vereniging of stichting (AquAmigos, natuurlijk). Alle klanten van de Rabobank 
’s-Hertogenbosch en omstreken, ouder dan 12 jaar, van wie een e–mail adres bekend is, ontvangen hiervoor van 
hun bank een e-mail met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. 

Dus bent u klant van de Rabobank ’s-Hertogenbosch: breng uw stem(men) uit op onze vereniging! 
Alvast bedankt! 

 

Zwemkamp 2016 
Ook in 2016 gaan we weer op zwemkamp, en wel op 24, 25 en 26 juni 2016. We gaan er wederom voor zorgen 
dat het een spetterend weekend wordt, dit jaar met het thema: Winter!  
Binnenkort kun je op onze website, www.aquamigos.nl het online inschrijfformulier invullen! 
 
Met vriendelijke groet, 

Jeanette van Gasteren 
Kampleiding 

 
Elementair/ABC-zwemmen 

Graag uw aandacht weer even voor de volgende “huisregels”. 

- Oorknopjes zijn tijdens het zwemmen toegestaan, hangers en ringetjes kunnen verwondingen veroorzaken. 
-  Als u gebruik maakt van de badhokjes, wilt u dan de kleding in de lockers hangen? 
- De kinderen mogen een paar minuutjes voor hun les begint op de bankjes in de zwemzaal gaan zitten. Niet te 

vroeg, want de instructeurs hebben geen extra ogen in de rug. 
- Na het zwemmen spoelen de kinderen zich even onder de douche af en gaan dan naar de kleedkamers. 

Uitgebreid douchen en haren wassen doen we thuis. 
- Van de kleedruimtes naar de douches lopen we op blote voeten, slippers of met blauwe slofjes om de schoenen 

om de gangen zo hygiënisch mogelijk schoon te houden. 
Dank u wel. 
 
 
Proefzwemmen en diploma-zwemmen 
Alle kinderen bij A, B en C zijn nu al een tijdje heel hard aan het trainen voor het diploma-zwemmen. Op alle 

onderdelen wordt druk geoefend, niet alleen door het gat zwemmen, maar bijvoorbeeld ook watertrappen, duiken, 
wrikken, drijven, klimmen en duiken onder een vlot door. De kinderen vergroten hun conditie door steeds meer 
banen te zwemmen met een verbeterde slag. Nog een paar weken lekker trainen en dan is op 26 maart de dag 
van het proefzwemmen! 
We hopen dat alle kinderen dan aanwezig zullen zijn, het is tenslotte proefzwemmen. Zij kunnen dan laten zien 
wat er allemaal goed gaat. Als uw kind net in een nieuwe groep zit, is de kans dat hij/zij afzwemt natuurlijk klein. 
U kunt er dan voor kiezen om uw kind niet mee te laten doen met het proefzwemmen, maar het is net zo goed 

een zwemles waarin dan (net als bij voorgaande lessen) het hele programma wordt gezwommen.  
De kinderen die op 2 april gaan afzwemmen, krijgen na het proefzwemmen een brief mee voor het diploma-
zwemmen. Onderaan de brief is een invulstrookje toegevoegd. Wij vragen u dit strookje in te vullen en op de dag 
van het diploma-zwemmen in te leveren.  
Alle instructeurs wensen de kinderen die zwemmen voor A, B en C heel veel fijne lessen toe, en natuurlijk heel 
veel succes op 26 maart en 2 april! 
PS  Wij houden ook van taart! 

  

mailto:vriend.aquamigos@gmail.com
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Hoera!  Diploma’s gehaald.  En dan ? 
Natuurlijk is iedereen blij als er (weer) een diploma gehaald is. Dan is er ruimte om te gaan voetballen of eindelijk 
naar die felbegeerde danslessen te gaan. Dat is heel leuk en ook heel fijn, want ja, zwemles moet nou eenmaal. 
Daar kies je als jong kind niet echt voor.  
Toch hopen wij van het opleidingsteam dat wij een stevige basis aan uw kind hebben meegegeven om zich te 
kunnen redden in het water. En meer nog, dat het ook leuk en prettig is om te zwemmen! Op zwemles is het 

veilig, er zal niemand zomaar van de kant af vlak voor je neus een bommetje maken of met naar de bodem 

duiken een voet tegen je neus plaatsen. “Onze” kindjes moeten nog gaan ervaren, er mee om leren gaan, hoe het 
er in een druk, zomers zwembad aan toe kan gaan. De vaardigheden die ze leren tijdens de zwemlessen kunnen 
dan goed van pas komen. Maar het is ook belangrijk om de zwemconditie op peil te houden.  
U begrijpt het al, ik daag u uit om ook na de diploma’s met uw kind te blijven zwemmen!  Gelukkig is dat in de 
gemeente Heusden niet echt moeilijk. Zwembad het Run blijft voorlopig nog open en in de koudere maanden kan 
er gezwommen worden in zwembad Die Heygrave. En daarin heeft  AquAmigos u en uw kind aardig wat te bieden. 
Na het C (of B) diploma kan uw kind de zwemconditie uitbouwen en de slagen verbeteren bij Swimkick. Een zelfde 

programma – maar op andere tijden -   biedt het Brevet-zwemmen.  Dan is er nog het snorkelen, een aparte 
vaardigheid, die een voorloper kan zijn op het duiken met perslucht. Voor zwemmers die meer van een 
spel-element houden is er de waterpolo. Er is genoeg te doen! 
Mocht u als ouder ook zin krijgen om te zwemmen, kom dan eens kijken op de avonden dat er gepolood wordt Of 
recreatief banen gezwommen. Zo zou u kunnen  gaan oefenen om  samen met uw kind mee te doen aan de 
Kilometer van Ziedewinde of natuurlijk aan de Zwem4daagse van AquAmigos! 
Zwemmen kan een leven lang! 

 
Doorschuifmoment 

Na het diploma-zwemmen is het gebruikelijk om de zwemmertjes door te gaan schuiven naar een volgend bad, 
mits zij daar aan toe zijn.  
De datum waarop in het instructiebad en voorbereidend A de kinderen gaan doorschuiven is 9 april. Het is fijn 
als uw kind dan aanwezig is, zodat hij of zij het doorschuifmoment niet mist.  

De kinderen die nog even in hun badje moeten blijven (om wat voor reden dan ook), krijgen nog een paar weken 
de tijd om op niveau te komen. Dan is er voor hen nog de mogelijkheid om door te schuiven. Daarna willen we 
niet meer aan de groepen komen om de rust voor de kinderen èn de instructeurs te borgen. Sommige groepen 
kunnen bijvoorbeeld te groot worden. En dat is iets wat we niet willen.  
Natuurlijk blijven we onze uiterste best doen om uw kind zo goed mogelijk zwemles te geven, zoveel mogelijk in 
aansluiting op de belevingswereld van uw kind en rekening houdend met zijn of haar kwaliteiten. 
 

Klein berichtje 
Uw contactpersoon aan het bad is Kune van Noorden. Wilt u mij spreken, dan kan dat tijdens de zwemlessen, als 
ikzelf geen les geef. Via Nellie (aan onze “balie”) kunt u mij bereiken. Van haar krijg ik dan een seintje om te 
komen. Als u me wilt mailen, dan graag via opleidingen@aquamigos.nl 
De mail lees ik twee keer per week, een antwoord kan dus een paar dagen op zich laten wachten. De telefoon 
staat aan op donderdagavond tussen 17.00 uur en 18.30 uur. Het nummer is 06-34 9339 82 
 

Tot ziens bij AquAmigos, 
Kune van Noorden 
Coördinator ABC-zwemmen  AquAmigos 
 

Ledenenquête 
Een korte reactie op de uitslag van de ledenenquête 2016 voor wat betreft het ABC-zwemmen. 
 
Uit de ledenenquête bleek dat de communicatie bij het ABC-zwemmen niet altijd naar tevredenheid verloopt. Dit 
nemen we ons zeer ter harte en we hopen dat u gemerkt heeft dat op dat punt een inhaalslag is gemaakt. 

 
Tijdens de kijklessen kunt u als ouder direct aan de trainer vragen stellen over de vorderingen van uw kind. 
Tussentijds kunt u uw vragen stellen aan Kune van Noorden, via Nellie Boersma. De kijklessen bij het 
instructiebad en bij Voorbereidend A zijn in principe op de eerste zaterdag van de maand, tenzij anders 
aangegeven op de kalender in de hal. (Rechts naast de balie van het zwembad). 
Wat betreft de lessen bij A, B en C ligt het wat lastiger omdat daar slechts een kijkles is. Daar is voor gekozen 

omdat u vanuit de hal zicht heeft op de zwemlessen. En vragen stellen kan natuurlijk altijd. Zwemt uw kind in de 

A, B of C-groep, dan is de voorbereiding op een diploma gemiddeld ongeveer drie maanden, afhankelijk van het 
doorschuifmoment. De kijkles is ongeveer 5 weken voor het afzwemmen.  
 
Het wisselen van instructeurs is een gegeven waar we niet omheen kunnen.  Natuurlijk proberen we zoveel 
mogelijk dezelfde mensen op dezelfde groepen te zetten. Maar we ontkomen er niet aan dat er andere mensen op 
woensdag aanwezig zijn dan op zaterdag. Dit heeft alles te maken met de beschikbaarheid van de leden van ons 

team. Over het algemeen zien de kinderen wel steeds dezelfde personen aan hun bad. 
  

mailto:zwemabc@outlook.com
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U ziet ook regelmatig stagiaires aan het bad. Onze vereniging is namelijk ook opleidingsinstituut. De huidige 
stagiaires zijn na een tijd van observeren, meelopen en lesgedeelten verzorgen, nu toe aan zelfstandig lesgeven. 
Nabespreking en voorbespreking van de volgende les is er altijd. Ook maken zij soms filmopnamen van hun 
les(gedeelte) voor hun opleiding. Er wordt uiterst zorgvuldig met het beeldmateriaal omgegaan, het is alleen voor 
gebruik op de opleiding (Fontys Sport Hogeschool). Het gaat vooral om de stagiair en niet om de zwemmertjes.  

 

Zwemmen met een kurk om, of zelfs twee, gebeurt standaard in het begin in het grote bad. Dit geeft de kinderen 
meer zekerheid en vertrouwen, sommige jonge kinderen zijn nog wel eens angstig als ze niet meer kunnen staan. 
Met meer zelfvertrouwen en conditie gaat de eerste en dan de tweede kurk na een tijdje aan het rek. In het 
instructiebad worden de kurkjes met hetzelfde doel gebruikt maar meer nog om de kinderen stabiliteit in het water 
te geven als zij bezig gaan met de combinatie arm- en beenslag. Zo kunnen zij zich beter concentreren op de slag 
in plaats van bezig zijn met blijven drijven. 
 

In de enquête hebben ouders en ook kinderen aangegeven dat zij ons met iets zouden willen helpen. Super is dat!  
Wilt u mij opzoeken om eens te praten over wat u zou kunnen betekenen voor de vereniging? En met name bij het 
ABC-zwemmen? 
 
We zijn blij met de kritische opmerkingen, daar kunnen we onze organisatie en zwemlessen eventueel op 
aanpassen. Maar we zijn gevleid door de lovende woorden over onze professionaliteit en de zorg die we met u 
voor de kinderen hebben. 

 
Met dank aan allen die de enquête ingevuld hebben. 

 
Kune van Noorden 
 
 

 
Waterpolo 
In december hebben de jeugdteams meegedaan met het jaarlijks Jeugdtoernooi in Eindhoven en begin januari 
hebben Dames en Heren meegedaan met het Nieuwjaarstoernooi bij MNC in Dordrecht. 
Hier is door alle teams goed gepresteerd!  

Ook hebben we ons jaarlijks oliebollentoernooi gehouden in Vlijmen; ook hier was een grote opkomst.  
Inmiddels is de 2e seizoenshelft weer van start gegaan alle teams draaien naar behoren mee in de diverse 
competities. 
Verder zijn we op zoek naar een Heren- en een Dames trainer voor seizoen 2016/2017.  
Ook zijn we op zoek naar waterpoloërs/sters die de opleiding scheidsrechter willen gaan volgen. Dit is 
noodzaak aan het worden, omdat we een tekort hebben aan scheidsrechters in de vereniging door de nieuwe 
telling van de KNZB en vanwege het ziekbed van onze scheidsrechter Rob van Beers. Wij wensen hem en zijn 

gezin veel beterschap en een goed herstel! 
Dus heb je interesse, laat het ons weten! 
 
Met vriendelijk waterpologroet 
Namens de waterpolocommissie 
Rob Oomens 

 
 

Wedstrijdzwemmen 
De derde competitiewedstrijd in een veel te warm bad in Veghel maakte helaas duidelijk dat promotie naar de 

landelijke C klasse voor AquAmigos nu te hoog gegrepen is. Hoewel onze zwemmers individueel heus wel 
meekunnen op het hogere niveau is de basis te smal. In de C klasse zijn namelijk niet alleen de afstanden langer, 
maar wordt ook een dubbel programma gezwommen voor de oudere junioren, jeugd en senioren. Hiervoor is de 
basis te smal, leerde de wedstrijd in Veghel. Enkele diskwalificaties en ziekmeldingen leverden onmiddellijk een 4e 
plaats op en een fors hoger puntenaantal, ondanks individueel goed gezwommen nummers en een groot aantal 
persoonlijke records.  

Bij de vierde competitiewedstrijd van zondag 6 maart zijn alle zwemmers in hun eigen leeftijdsklasse ingeschreven 
waardoor enkele nummers niet bezet waren. Dit levert dan, ondanks ook weer hele goede individuele prestaties, 
vervangende tijden op voor de niet bezette nummers en een keurige 5e plaats.  
De laatste wedstrijd van de competitie is thuis in Die Heygrave op zondag 17 april. 
 
Voor de swimkickzwemmertjes starten de swimkickwedstrijden weer op 20 maart met een thuiswedstrijd in 
Vlijmen en voor de minioren was er in januari alleen een lange afstandenwedstrijd. 
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Met acht zwemmers hebben wij op 9 en 10 januari deelgenomen aan de Brabantse Winterkampioenschappen in 
Roosendaal. Met twaalf persoonlijke records en twee zilveren en twee bronzen medailles voor Jule Franken is er 
weer heel goed gepresteerd! 
 

Op landelijk niveau lieten Laura van Engelen en Melissa van der Geld ook weer van zich spreken. Laura behaalde 

eind januari tijdens de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen in Amsterdam maar liefst vijf 
Nederlandse titels en Melissa behaalde twee Nederlandse titels tijdens de open Nederlandse 
masterkampioenschappen van 21 tot en met 24 januari in Papendrecht.  
Met nog het nodige andere eremetaal in beide wedstrijden en zowel een aantal Brabantse records als Nederlandse 
masterrecords is het jaar dus goed begonnen. 
 
Niet minder belangrijk is het feit dat maar liefst vier AquAmigos swimkick- en miniorentrainers de opleiding voor 

zwemtrainer 3 gaan volgen om onze zwemmertjes ook technisch de allerbeste begeleiding te geven die maar 
mogelijk is. Succes met de opleiding!   
 
Met vriendelijke sportgroet, 
TC Wedstrijdzwemmen 
wedstrijdzwemmen@aquamigos.nl 

 
 

Brevetzwemmen 
Op zaterdagochtend van 7.30 tot 8.30 en woensdagmiddag van 17.30 tot 18.00 uur wordt brevetzwemmen 
gegeven. 
Op zaterdag 27 februari zijn weer een aantal kinderen geslaagd: 
Aspirant brons: 
Merel Hanekamp 

Marit Hendriks 
Zanthe van Lent 
Emma Zwijgers 
Bo Francissen 
  
Brons: 

Storm van der Linden 
Reynoud van der Staak 
Shalom Zeefuik 
Dyosa Zeefuik 
Lieke Musters 

Nuray Kirisik 
Martijn Mulder 

  
Zilver: 
Floortje van den Dungen 
Jelle Franken 
  
Goud: 
Valentijn van der Meulen 

Maartje Grotenhuis 
Anika Musters 
Ilse Mulder 
Hasse de Geus 
 

 
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!  
 
  

mailto:wedstrijdzwemmen@aquamigos.nl
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Snorkelen 
DIPLOMAZWEMMEN 
Het diplomazwemmen is bij de snorkelafdeling zeker niet het allerbelangrijkste, maar naast het plezier en de 
uitdaging van het snorkelen geeft het behalen van één van de 4 snorkeldiploma's voor de leerlingen van tijd tot 

tijd wel een ondersteuning en bevestiging van hun gemaakte vorderingen. Het eerste diplomazwemmen van 2016 
heeft onlangs al plaatsgevonden, ondanks het vroege tijdstip op zondagochtend was er een grote opkomst van 
vele supporters. Ouders, opa's, oma's, overige familieleden en kennissen waren ruim vertegenwoordigd, wat bij de 
leerlingen die mogen afzwemmen voor een extra feestelijk tintje zorgt. Deze betrokkenheid van de ouders wordt 
door de trainers erg gewaardeerd. 
Voor de diploma uitreiking mogen we 
tegenwoordig gebruik maken van de sportkantine wat als 

erg positief ervaren is en waar we dan ook heel blij mee 
zijn. In het recente verleden moest de diploma uitreiking 
plaatsvinden in de foyer van het zwembad, waar op 
zondagochtend veel rumoer is i.v.m. de bezoekers van 
het recreatief zwemmen van de gemeente, een prima 
verbetering dus. 
  

Op 31 januari 2016 hebben onderstaande leerlingen een 
diploma behaald: 
  

Snorkeldiploma aspirant-A: 
Bo Francissen 
Harte van Osch 

Mathijs Meesters 
Ties Bekkers 
Arthur Burghouts 
  
Snorkeldiploma-A: 
Pepijn Klomp 
Ruben Gouda 

Timo van Hees 
Esmee van Hooft 
Renske Mulder 
 
AANDACHTSPUNTEN VOOR OUDERS EN LEERLINGEN BIJ AANSCHAF SNORKELMATERIAAL 
Gelukkig zijn er steeds meer ouder/leerlingen die voor het aanschaffen van hun snorkelmateriaal even om advies 
komen vragen waar ze op moeten letten. Het is natuurlijk jammer als je veel geld uitgeeft aan materiaal als later 

blijkt dat het niet aan een aantal punten voldoet. De volgende punten zijn van belang: 
* VINNEN, liefst met een dichte hiel, blad niet te groot. 
* SNORKEL, open J-model, moet rechts gedragen kunnen worden, zonder overdruk ventiel, let op 
diameter/volume (junior) 
* BRIL, fel kleurtje (i.v.m. opduiken/zoeken op bodem), let op volume (junior) eventueel met neopreen 
hoofdband. 

* Al het materiaal met een watervaste stift (herhaaldelijk) voorzien van naam leerling. 
  
Namens het gehele 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: 
Pasen: 

- zondag 27 maart 2016 

- maandag 28 maart 2016 
Meivakantie: 

- dinsdag 26 april 2016: training van 18.00 tot 19.00 uur vervalt; overige trainingen gaan wel door 

- woensdag 27 april 2016: Koningsdag, zwembad gesloten 
- zaterdag 30 april 2016: 7.30 tot 9.30 uur: ABC-zwemmen en brevetzwemmen vervalt 
- vanaf zondag 1 mei 2016 tot en met zaterdag 7 mei 2016 vervallen alle lessen en trainingen in 

verband met onderhoud van het zwembad 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLiPTP_JzLAhWDYZoKHcOmAgoQjRwIBw&url=http://waterhoorn.nl/activiteiten/snorkelen-1741/&psig=AFQjCNGKhFYdKbnRVT-vGUpyHGEv9A4LVQ&ust=1456835285754839
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Pinsteren: 
- zondag 15 mei 2016 
- maandag 16 mei 2016 

Diplomazwemmen gemeente: 
- zaterdag 28 mei 2016: middagtraining vervalt 

Zwemkamp: 

- vrijdag 24 juni 2016: waterpolotraining van 19.15 tot 22.30 uur vervalt 

- zondag 26 juni 2016: waterpolotraining van 12.30 tot 13.30 uur vervalt 
De laatste training vóór de zomervakantie is op vrijdagochtend 22 juli 2016. De trainingen van de vrijdagavond 
gaan niet door. Daarna sluit het zwembad. 
 
Waterpolotrainingen in zwembad Die Heygrave op zondag vervallen als er zwemwedstrijden zijn gepland.  
In elk geval gaan de trainingen niet door op: 

- zondag 20 maart 2016 

- zondag 17 april 2016 
- zondag 8 mei 2016 

Omdat nog niet alle zwemwedstrijden definitief vastliggen, komen er wellicht nog data bij. Je hoort dit van de 
trainers. 
De laatste zondagtraining vóór de zomervakantie is op zondag 10 juli 2016. 
 

Zwembad Olympia Waalwijk 
De volgende trainingen vervallen: 
Pasen: 

- maandag 28 maart 2016 
Meivakantie: 

- maandag 25 april 2016 
- woensdag 27 april 2016 
- maandag 2 mei 2016 
- woensdag 4 mei 2016 

Pinksteren: 
- maandag 16 mei 2016 

Laatste woensdagtraining vóór de zomervakantie: woensdag  zondag 17 juli 2016. 

Laatste maandagtraining vóór de zomervakantie: maandag 27 juni 2016. 
 

Sportiom Den Bosch 
De volgende trainingen vervallen: 
Pasen: 

- zondag 27 maart 2016 
Pinksteren: 

- zondag 16 mei 2016 

Laatste training vóór de zomervakantie: zondag 17 juli 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
mailto:ledenadministratie@aquamigos.nl
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Sponsoren: 
 

                       

                                                                                                                                                   

                                                                     

                                                                                   

                        
 

                                                                                                        
 

                                                                                            

 

                                                                                 

                                                                     
                                                                                     

 

 

 

 

en nog 5 Vrienden van AquAmigos via het sponsorpakket 

Goud, Zilver, Brons of Vriend 
 

   

http://www.rijschoolvvz.nl/
http://www.vandegriendtbeveiligingen.nl/
http://www.aliens.nl/
http://www.shoeby.nl/
http://www.vugts.nu/
http://www.voicetronics.nl/
http://www.head.com/swimming/?region=nl
http://www.oghypothekenenverzekeringen.nl/home/
http://www.expertdrunen.nl/
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http://www.hkeetels.nl/
http://www.jb-bedrijfshulpverlening.nl/
http://www.zuivelboerderijdekern.nl/

