
 



 

 

       VAN DE REDACTIE 

 

 

 

 

 

 

 

HIJ IS ER…………………WWW.WATERVRIENDENDIDAM.NL 

 

Onze eigen site staat vanaf januari 2009 op het web. Deze site is 

bestemd voor iedereen, zowel voor een ieder die op zoek is naar een 

zwemvereniging maar zeker ook voor onze eigen leden. 

De website is zeer uitgebreid, zo kun je alles lezen over onze 

activiteiten, lestijden, organisatie, maar ook alle nieuwtjes binnen de 

vereniging, de standen van de zwemmeter, de geslaagden voor de 

afgelopen diploma’s en ook deze PLONS is digitaal te benaderen. 

 

In de vorige PLONS heeft u al kunnen lezen dat de Watervrienden 

Didam een groep enthousiaste meiden heeft die geholpen hebben met 

het maken van een instructie-dvd voor de nieuwe diploma’s. Deze 

groep heeft eind januari tijdens het diplomazwemmen een 

demonstratie gegeven. Ook de pers was daarbij aanwezig en het stukje 

uit het Montferland Journaal staat verderop in deze PLONS. 

 

In deze PLONS stellen ook 2 aspirant-kaderleden, die de opleiding 

zwemleider A volgen, zichzelf voor in de rubriek Onderonsje. 

 

Dorrie Hunting is weer in Ghana geweest en heeft daar weer kleding 

en andere goederen gebracht naar S.K.E.P. Deze spullen zijn mede 

bijeengebracht door  onze leden. Een verslag met foto’s staat ook in 

deze PLONS. 

 

Verder ontbreken natuurlijk niet de geslaagden van de behaalde 

diploma’s. Vanaf nu wordt van elke groep die een diploma behaald een 

foto gemaakt. Deze foto staat niet alleen in deze PLONS maar is ook 

digitaal te benaderen op onze website. 
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LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIELIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIELIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIELIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE    
 
 

CONTRIBUTIE:CONTRIBUTIE:CONTRIBUTIE:CONTRIBUTIE: 
De contributie bedraagt per maand € 7,50 voor jeugdleden en € 9,50 voor volwassenen. 
Deze contributie dient bij vooruitbetaling middels automatische overschrijving te worden 
voldaan. 
 

LID WORDEN:LID WORDEN:LID WORDEN:LID WORDEN: 
Wanneer u lid wilt worden van de WATERVRIENDEN DIDAM kunt u zich met behulp 
van een inschrijfformulier opgeven bij de ledenadministratie. Deze zit in de hal van het 
zwembad op de volgende zwemuren: 
 

 Dinsdag en donderdag van 18.00 tot 21.00 uur 
 Woensdag   van 18.45 tot 19.30 uur 
 

Voor meer informatie over onze zwemactiviteiten en over de zwemtijden kunt u ook terecht 
bij: 
 Mw. Ria Boon tel. 0316 – 221092 
 

Het inschrijfgeld kost € 2,00. 
 
Na betaling van het inschrijfgeld krijgt u uw lidmaatschapskaart. 
Op deze kaart is ruimte voor een pasfoto. U wordt verzocht uw lidmaatschapskaart te 
voorzien van een pasfoto. 
 
U dient deze kaart te tonen elke keer dat u bij de zwemvereniging gaat zwemmen. Wanneer 
u uw kaart niet toont, kan toegang tot de zwemles worden geweigerd. 
 

AFMELDEN ALS LID:AFMELDEN ALS LID:AFMELDEN ALS LID:AFMELDEN ALS LID: 
Afmelden als lid kan: 
- door schriftelijke opzegging (met inlevering van uw lidmaatschapskaart) bij het 

secretariaat, tenminste 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap wordt 
beëindigd, of 

- door opzegging en inlevering van uw lidmaatschapskaart bij de haldienst tijdens 
bovenstaande zwemtijden, tenminste 1 maand voor de datum waarop het 
lidmaatschap wordt beëindigd. 

 

LET OP!!!LET OP!!!LET OP!!!LET OP!!!    
Wanneer u uw lidmaatschapskaart niet inlevert, wordt u geacht nog steeds lid te zijn van de 
WATERVRIENDEN DIDAM. U bent dan ook nog steeds contributie verschuldigd! 
 
Uw pasfoto mag u natuurlijk houden. 
 



WIST U DAT… 
 

☻ wwwwe een website hebbene een website hebbene een website hebbene een website hebben    

    

☻ deze als adres heeft watervriendendidam.nldeze als adres heeft watervriendendidam.nldeze als adres heeft watervriendendidam.nldeze als adres heeft watervriendendidam.nl    
    

☻ u hier heel veel informatie kunt vindenu hier heel veel informatie kunt vindenu hier heel veel informatie kunt vindenu hier heel veel informatie kunt vinden    

    

☻ hier bij het diplomazwemmen dezelfde avond nog de foto;s hier bij het diplomazwemmen dezelfde avond nog de foto;s hier bij het diplomazwemmen dezelfde avond nog de foto;s hier bij het diplomazwemmen dezelfde avond nog de foto;s 
worden geplaatst worden geplaatst worden geplaatst worden geplaatst     

    

☻ u vragen, kopy (foto’s of verhaaltjes etc) of andu vragen, kopy (foto’s of verhaaltjes etc) of andu vragen, kopy (foto’s of verhaaltjes etc) of andu vragen, kopy (foto’s of verhaaltjes etc) of anderszins nu ook erszins nu ook erszins nu ook erszins nu ook 

digitaal aan ons kunt doorsturendigitaal aan ons kunt doorsturendigitaal aan ons kunt doorsturendigitaal aan ons kunt doorsturen    

    

☻ dit via de website kandit via de website kandit via de website kandit via de website kan    

    

☻ deze PLONS ook op de website staatdeze PLONS ook op de website staatdeze PLONS ook op de website staatdeze PLONS ook op de website staat    
    

☻ de synchroonzwemgroep weer in de krant heeft gestaande synchroonzwemgroep weer in de krant heeft gestaande synchroonzwemgroep weer in de krant heeft gestaande synchroonzwemgroep weer in de krant heeft gestaan    

    

☻ dit verhaal verderop in de PLONS staatdit verhaal verderop in de PLONS staatdit verhaal verderop in de PLONS staatdit verhaal verderop in de PLONS staat    
    

☻ het het het het diplomazwemmen voor de keuzepakketten adiplomazwemmen voor de keuzepakketten adiplomazwemmen voor de keuzepakketten adiplomazwemmen voor de keuzepakketten alleen op lleen op lleen op lleen op 

donderdag 16 april 2009 isdonderdag 16 april 2009 isdonderdag 16 april 2009 isdonderdag 16 april 2009 is    
    

☻ er nog een prijs te winnen is voor iemand die kopy inleverter nog een prijs te winnen is voor iemand die kopy inleverter nog een prijs te winnen is voor iemand die kopy inleverter nog een prijs te winnen is voor iemand die kopy inlevert    
    

☻ je dit kunt inleveren bij de Haldienstje dit kunt inleveren bij de Haldienstje dit kunt inleveren bij de Haldienstje dit kunt inleveren bij de Haldienst    
    

☻ Dorrie weer naar Ghana is geweestDorrie weer naar Ghana is geweestDorrie weer naar Ghana is geweestDorrie weer naar Ghana is geweest    
    

☻ haar verslag ook in deze PLONS staathaar verslag ook in deze PLONS staathaar verslag ook in deze PLONS staathaar verslag ook in deze PLONS staat    
    

 



 
 
Wat is je naam? 
Maurice Rozijn 
Wanneer ben je geboren? 
29-05-1991 
Wat is jouw functie bij de W.V.? 
Aspirant-kaderlid (ik ben nog in opleiding voor zwemleider-A) 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik ga naar school en ik leer voor sociaal-cultureel  
werker 
Hoelang zit je al bij de W.V.? 
Bijna 11 jaar 
Waarom ben je destijds bij de W.V. gegaan? 
Omdat al mijn vrienden er bij zaten 
Wat zijn je leukste herinneringen bij de W.V.? 
Mijn allereerste zwemdiploma die ik daar gehaald heb 
Wat zijn je slechtste herinneringen bij de W.V.? 
geen 

Wat is je: lievelingsdier/muziek/film/boek? 
Boek: Duin (de hele serie) 
Film: lord of the rings  
Muziek: symphonic metal 
Welk eten vind je het lekkerste? 
Tomatensoep  
Wat voor eten lust je absoluut niet? 
witlof 
Wat is je liefste wens? 
Dat mensen meer na elkaar luisteren 

Wat is bij uitstek jouw vakantieland? 
Finland 
Wat doe je zoal in het weekend?                                  
Veel te veel om op te noemen 
Wat vind je van de Plons?                                           
Leuk maar hij word wel ondergewaardeerd  
dat vind ik jammer want 
Er staan vaak leuke dingen in.  
      
 
 
 
 
 
 

HET ONDERONSJEHET ONDERONSJEHET ONDERONSJEHET ONDERONSJE    



 
 
 
Beste Watervrienden, 

 

We zijn trots dat we nu ook een eigen website hebben: 
 

WWW.WATERVRIENDENDIDAM.NL 

 

Met dank aan André Derksen en Arthur Klerk, die de dagen tussen Kerst en 
Oud en Nieuw gebruikt hebben om deze mooie site te maken. 

 

Onze website, natuurlijk in onze eigen kleuren, staat bol van allerlei nuttige 
informatie voor een ieder. Zo worden al onze activiteiten ander belicht en is 

het mogelijk om via doorklikken de diploma-eisen te bekijken en welke kleding-

eisen er worden gesteld bij de diverse diploma’s en brevetten. 
 

Alle belangrijke data en nieuws van onze vereniging staat natuurlijk ook op 
deze site, die continu up tot date gehouden wordt. 
 

Ook worden al geslaagden voor de diverse diploma’s in het zonnetje gezet met 
een mooie foto erbij en wordt regelmatig de stand van de zwemmeter 
vermeld. 

 

Verder is er de mogelijkheid om via deze website contact met ons op te 
nemen. 

 

Heeft u een vraag, een opmerking, mist u iets of heeft u misschien een leuk 

idee, dan kunt u een mailtje sturen naar: 

 

INFO@WATERVRIENDENDIDAM.NL 

 

We zullen dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen. 
 

Nog niet gekeken naar de website? 

Neem dan eens een kijkje, het is de moeite waard, en laat ons weten wat je 

van de website vindt. 

D
E
  

B
E
S
T
U

U
R
S
T
A
F
E
L
 

 



 



 
 
Wat is je naam? 
Rebecca Pols 
Wanneer ben je geboren? 
14-03-1991 
Wat is jouw functie bij de W.V.? 
Aspirant kaderlid en bijna zwemleider A 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ga naar school toe en werk bij de c1000 
Hoelang zit je al bij de W.V.? 
Nu een kleine 7 jaar 
Waarom ben je destijds bij de W.V. gegaan? 
Omdat we zijn verhuisd vanuit het westen naar Didam, daar was ik altijd bezig met 
wedstrijdzwemmen. Helaas kwamen we hier erachter dat er geen wedstrijdteam 
meer was dus ben ik maar gewoon les gaan zwemmen. 
Wat zijn je leukste herinneringen bij de W.V.? 
Er hangt een ontzettend gezellige sfeer bij de watervrienden Didam hopen dat dat 
nog lang zo blijft! 
Wat zijn je slechtste herinneringen bij de W.V.? 
Eigenlijk heb ik die niet. 
Wat is je: lievelingsdier/muziek/film/boek? 
Mijn lievelingsdier.. ja dat word toch best wel moeilijk,  
ik vind ze allemaal wel heel erg leuk! Muziek dat is  
heel erg gevarieerd. Film dat is Pearl Harbor!  
En lezen.. hmmm daar heb ik niet zo heel veel mee. 
Welk eten vind je het lekkerste? 
Pasta 

Wat voor eten lust je absoluut niet? 
Champions, witlof & wortelstampot 
Wat is je liefste wens? 
Dat iedereen verder een heel fijn en gezond leven leid! 
Wat is bij uitstek jouw vakantieland? 
Italië 
Wat doe je zoal in het weekend?                                  
In het weekend werk ik overdag maar s`avonds wordt er  
fanatiek gedanst bij de dansschool in Zevenaar. En als er  
daarna nog wat energie is dan gaan we met z`n alle  
richting de Radstake waar we tot in de late uurtjes door  
gaan! 

Wat vind je van de Plons?                                           
Leuk, het is altijd leuk om te lezen wat anderen te zeggen hebben over de 
zwemvereniging en daarnaast is het ook wel is leuk om te kijken hoe een ander in 
het leven staat! 
 

HET ONDERONSJEHET ONDERONSJEHET ONDERONSJEHET ONDERONSJE    



 



Ghana 
 
Hallo Allemaal  
 
Zoals vele van jullie al wisten, ben ik samen met onze dochter Patricia naar Ghana 
geweest. 
Het was weer een bijzondere reis, en met dank  
aan vele mensen hebben wij weer heel wat  
kinderen blij kunnen maken. Er waren dozen met  
schoolspullen kleren voetballen en kinderbedjes  
verstuurd met de boot. Dat was er allemaal al toen  
wij aan kwamen.  
En wij hadden nog eens 109 kilo bij ons! 
 
Iedereen was dan ook erg blij met de kleren want het was daar winter en ze hadden 
het koud  dat kwam omdat er veel wind was (harmattan). Het is dan een groot feest 
als je alles aan het uit delen bent. Ook kregen ze deze keer een grote zak rijst dat is 
helemaal een feest want dat kopen ze zelf niet omdat het erg duur is. 
 

Deze keer ben ik morgens  vroeg samen met Patricia naar 
de Baga Baga school geweest. Om 7 uur zijn de kinderen 
er al, binnen en rondom de school in het droge rode zand 
vegen ze alles bij elkaar, het zijn vooral droge bladeren en 
wat ander afval, en dat wordt dan meteen in brand 
gestoken, dus overal rook wat je ziet. Dat gebeurt iedere 
morgen weer. 

 
Daarna gaat iedere klas in een rij staan, dan worden  
er oefeningen gedaan, dan bidden ze en met luit  
getrommel marcheren ze de klas in en daar zitten  
ze met z’n drieën of vieren in een bank.  
Er is geen elektriciteit en er zitten ook geen ramen  
in de school en als het hard waait zitten de kinderen  
de hele dag in de wind en stof. 
 

Wij hebben wat kinderen blij kunnen maken met een fiets,  
deze kinderen moeten iedere dag zo’n 3.a 4  kilometer  
lopen om op school te komen. 

 
En ze zeggen dan God Bless You en alle mensen in  
Holland .  

 
Dat vind ik ook een mooie boodschap voor iedereen. 

 
Dorrie Hunting    



DIPLOMA’S 
 
 
 
     Synchroonzwemmen 1 (14-12-08): 
     Nicolle Boers, Chantal Gepkens,  Kristie Jansen,  

Nienke Lahau, Fabiënne Milder, Samantha Pols en  
Pam Welling 

 
Synchroonzwemmen 2 en 3 (29-01-09): 

     Nicolle Boers, Chantal Gepkens, Kristie Jansen,  
Samantha Pols en Pam Welling 

        
 
      

  
     Springen van de plank 1 (27-01-09): 
     Harry Aalberts, Gerjan Berendijk, Joyce Boerstal,  

Michelle Boerstal, Marjolein Buiting, Elke Heijneman,  
Suzanne Peelen, Gerben Peters, Madelon Schuurman,  
Mitch Wiggers en Nikki Wiggers 

 
 
 
 
 
 
  
 
     Springen van de plank 2 (27-01-09): 

Rick van Haeren, Jasper ter Heerdt, Marlon Jansen,  
Niels Peters en Madelon Schuurman 

      
  

 
 
 
 
 
      
     Snorkelen 2 (27-01-09): 
     Rebecca Boers 
 
 
 
 
 
 
 
 



      DIPLOMA’S 
 
 
 
 
Snorkelen 1 (29-01-09): 

     Willemijn ter Avest, Iris van Beek, Danny Elbers,  
     Lyndsay van Haeren, Kim Hendriksen, Fleur Kaal,  
     Raisa Keuben, Masha Lamers, Jay Mulder,  

Glenn Rewinkel, Maureen Siebelink, Maine Siebers  
en Marleen Velthuis 
 
 
 
 
 
 
Balvaardigheid 1 (29-01-09): 
Daniëll voor ‘t Hekke, Mike Jansen, Eline de Jong,  
Marit de Jong, Inge Krosse, Imke Straatsma,  
Justin de Vos en Lotte van Wessel 
 
 
 
 
 
 
 
Midi-zwemdiploma (17-02-09): 

     Ivan Aalberts, Nina Beursken,  
Jorieke van der Groef, Rianne Haafs, Rikki Jansen,  

     Frederique de Kinkelder, Anniek Leuverink,  
Evy Rasing, Sjoerd Sanders, Fabienne Schmidt,  
Inge Verheyen, Harley de Vos, Aimée van der Wal,  
Bart van Wessel, Gijs Willemsen, Manon Witjes en  
Robin Witjes 
 
 
 
 
Start-zwemdiploma (18-02-09): 
Amber van Anen, Doeke Brolsma, Pim Clappers,  
Lyndsay van Haeren, Janneke Koster, Marit Mulder, 
Dananique Navarro, Lars Peters, Iris Teunissen,  
Jeffrey van de Vlasakker, Nicky van de Vlasakker en  
Amy Welling 
 
 
 
 



      DIPLOMA’S 
 
 
 

Zwemvaardigheid 1 (19-02-09): 
     Esmee Derksen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwemvaardigheid 2 (19-02-09): 
     Rowy Debbink, Koen Derksen, Julian van Haeren,  

Aafke Harmsen, Lotte Hendriks,  Twan Jansen, 
Twan van Mierlo, Nick Schepes en Amy Welling 
 
 
 
 
 
 
 
Zwemvaardigheid 3 (19-02-09): 
Maxime Jansen 
 
 
 
 

 



Nayila 
 
 
      Hoi, ik ben Nayila, ben 11 jaar oud en ik zit  
      op de Baga baga Demonstrationschool,  
      maar helaas moet ik daar vanaf. Zij kunnen  
      daar niets voor mij doen en ik verstoor de  
      lessen omdat ik doof ben en ook niet kan  
      praten.  
 
      Nu is er in Avelugu een school voor doven.  
      Daar kan ik gebarentaal leren. 
      Het is de bedoeling dat ik daar in september  
      zal beginnen. Ik blijf daar voor dag en nacht. 
      Dat betekent dat er geld moet zijn voor de  
      maandelijkse provisie, toiletspullen (zeep,  
      tandpasta etc), suiker en gari (als het eten  
      nog niet klaar is kan ik thee zetten en gari  
      toevoegen wat het tot een soort pap maakt.  
      Daarnaast moet ik een soort starterskit  
      kopen, een matras, kussen en sloop voor  
      over de matras, emmer,en een opbergkist  
      voor mijn spulletjes. 
 
Eind januari is mijn vader overleden en mijn moeder heeft geen geld om dit allemaal 
te betalen.  
 
Patricia Hunting is met mij naar de nieuwe school wezen kijken. Veel kinderen 
kwamen naar mij toe en spraken gebarentaal. Helaas snapte ik daar niets van, maar 
het zag er allemaal er goed en verzorgd uit en hopelijk kan ik in september starten. 
 
Patricia wil mij helpen door de spulletjes die ik nodig heb te kopen en alles verder 
regelen. 
 
Daarom hebben Patricia en ik aan de Watervrienden Didam gevraagd of wij 
tijdens de zwemuren bij de haldienst een spaarbus mogen zetten en vragen 
jullie om een kleine bijdrage zodat ik in september op de nieuwe school kan 
starten. 
 
Ook zullen wij jullie op de hoogte houden hoe het met mij gaat.   
 
Allemaal alvast bedankt  
namens Nayila en Patricia  
 
 
 
 

(mijn compound �) 



Familiezwemmen kader 
 
Op 5 april 2009 was het jaarlijkse familiezwemmen van het kader en hun 
gezinsleden.  
 
Daar de kaderleden het gehele jaar belangeloos zwemles geven en vaak er niet toe 
komen om zelf even te zwemmen, wordt eens per jaar op de eerste zondag in april  
een familiezwemmiddag gehouden voor de kaderleden. Er is dan weer tijd om, onder 
het genot van een kopje koffie en iets lekkers, even bij te praten met de 
(oud-)kaderleden en te genieten van de kinderen en kleinkinderen van de kaderleden 
die hun gang kunnen gaan in het zwembad. 
 
Ook kunnen de kaderleden dan zelf laten zien dat ze nog kunnen zwemmen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIMEPOINT SYSTEEM IN HET WEDSTRIJDBAD 

Als eerste in Gelderland heeft ChampionChip in zwembad de Hoevert een 

TimePoint gerealiseerd.  

Met dit systeem kunnen de tijden van gezwommen baantjes nauwkeurig 

geregistreerd en direct bekeken worden op de display naast het zwembad.  

Aan de hand van een chip telt het Timepoint het aantal gezwommen 

baantjes en met de totale gezwommen afstand en tijd.  

Uiteraard kunnen alle gegevens direct on-line bekeken worden. Een 

nieuwe uitdaging dus voor de vele recreatieve baantjeszwemmers van de 

Hoevert.  

Al tijdens het zwemmen zie je hoe lang je over een baantje zwemmen 

doen en wat de vorderingen zijn. Zelfs een wedstrijdje met een goede 

vriend en/of vriendin is mogelijk.  

 

Voor meer informatie en de aanschaf van de chip (€ 25,00) kun je terecht 

bij de receptie van zwembad "de Hoevert" 

Bezoekers die de chip aanschaffen en gelijktijdig een meerbadenkaart of 

abonnement kopen, zijn voordeliger uit: € 19,50. 

Voor leden van de Watervrienden Didam heeft zwembad de 

Hoevert in de maand april 2009 een speciale actie: € 20,00. 

De chips worden op naam van de gebruiker geregistreerd en zijn één jaar 

geldig. Ook weken de chips in andere accommodaties die zijn uitgerust 

met een TimePoint zoals ijsbanen of wielrencircuits. 

 

 
 



BELANGRIJKE DATABELANGRIJKE DATABELANGRIJKE DATABELANGRIJKE DATA    
 

 
 
DATA DIPLOMAZWEMMEN 2008/2009DATA DIPLOMAZWEMMEN 2008/2009DATA DIPLOMAZWEMMEN 2008/2009DATA DIPLOMAZWEMMEN 2008/2009    
 
dinsdag 27 januari  18.45 uur  KEUZEPAKKETTEN 
donderdag  29 januari  18:45 uur  KEUZEPAKKETTEN 
 
dinsdag 17 februari 18.45 uur  MIDI-ZWEMDIPLOMA 
woensdag   18 februari 18:45 uur  STARTZWEMDIPLOMA 
donderdag  19 februari 18.30 uur  ZWENVAARDIGHEID 
 
donderdag  16 april   18.45 uur  KEUZEPAKKETTEN 
 
dinsdag 26 mei   18.45 uur  BREVETTEN 
 
dinsdag  23 juni   18:30 uur  ZWEMVAARDIGHEID 
woensdag 24 juni   18:45 uur  STARTZWEMDIPLOMA 
donderdag  25 juni   18:45 uur  MIDI-ZWEMDIPLOMA 
 
dinsdag 30 juni   18.45 uur  KEUZEPAKKETTEN  
donderdag      2 juli   18:45 uur  KEUZEPAKKETTEN 

 
 
DATA OUDERDAGEN 2008/2009DATA OUDERDAGEN 2008/2009DATA OUDERDAGEN 2008/2009DATA OUDERDAGEN 2008/2009    
 
Dinsdag  16 december 2008 en 14 juli 200918.00 en 18.45 uur 
woensdag  17 december 2008 en 15 juli 200918.45 uur 
donderdag 18 december 2008 en 16 juli 200918.00 en 18.45 uur 

 
 
SCHOOLVAKANTIES DIDAM SCHOOLVAKANTIES DIDAM SCHOOLVAKANTIES DIDAM SCHOOLVAKANTIES DIDAM     
(in principe vrij zwemmen)(in principe vrij zwemmen)(in principe vrij zwemmen)(in principe vrij zwemmen)    
 
herfstvakantie  13 oktober t/m 19 oktober 
kerstvakantie  22 december t/m 4 januari (geen zwemmen!!) 
voorjaarsvakantie  23 februari t/m 1 maart 
meivakantie  27 april t/m 6 mei 
zomervakantie  20/27 juli t/m 6 september 

 
geen zwemmen: 23 december t/m 4 januari (zwem4daagse) en geen zwemmen: 23 december t/m 4 januari (zwem4daagse) en geen zwemmen: 23 december t/m 4 januari (zwem4daagse) en geen zwemmen: 23 december t/m 4 januari (zwem4daagse) en     
28 juli t/m 3 september28 juli t/m 3 september28 juli t/m 3 september28 juli t/m 3 september    
 



 

 
Massagepraktijk Mediaan 
Praktijk voor Sport- en 
Ontspanningsmassage 
 
 
Michaël Polman 
NGS erkend sportmasseur 
 
 
 
 
 
 
Voor afspraken: Adres:  Kribbe 31 
Tel: 0316 – 226353   6942 MR  Didam 
 06 – 30416330 Email:  mediaan@planet.nl 

INTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLID    
    
Wil jij ook in de PLONS komen, vul het onderstaande in en lever dit Wil jij ook in de PLONS komen, vul het onderstaande in en lever dit Wil jij ook in de PLONS komen, vul het onderstaande in en lever dit Wil jij ook in de PLONS komen, vul het onderstaande in en lever dit 
(eventueel) met pasfoto in bij de haldienst(eventueel) met pasfoto in bij de haldienst(eventueel) met pasfoto in bij de haldienst(eventueel) met pasfoto in bij de haldienst    
 

Naam:______________________________________________Naam:______________________________________________Naam:______________________________________________Naam:______________________________________________    
Leeftijd:_________________________________________ Leeftijd:_________________________________________ Leeftijd:_________________________________________ Leeftijd:_________________________________________ jaarjaarjaarjaar    
Woonplaats:__________________________________________Woonplaats:__________________________________________Woonplaats:__________________________________________Woonplaats:__________________________________________ 
    
Welke zwemdiploma's heb je al:Welke zwemdiploma's heb je al:Welke zwemdiploma's heb je al:Welke zwemdiploma's heb je al:    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Op welke avond zwem je: Op welke avond zwem je: Op welke avond zwem je: Op welke avond zwem je:     
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Wat vind je het leukst bij het zwemmen: Wat vind je het leukst bij het zwemmen: Wat vind je het leukst bij het zwemmen: Wat vind je het leukst bij het zwemmen:     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Op welke school zit je:Op welke school zit je:Op welke school zit je:Op welke school zit je:    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Welke groep:Welke groep:Welke groep:Welke groep:    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Wat wil je later worden:Wat wil je later worden:Wat wil je later worden:Wat wil je later worden:    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Aan welke spAan welke spAan welke spAan welke sporten doe je nog meer:orten doe je nog meer:orten doe je nog meer:orten doe je nog meer:    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Wat doe je nog meer in je vrije tijd: Wat doe je nog meer in je vrije tijd: Wat doe je nog meer in je vrije tijd: Wat doe je nog meer in je vrije tijd:     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Wat zou je nog meer willen: Wat zou je nog meer willen: Wat zou je nog meer willen: Wat zou je nog meer willen:     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    


