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Een nieuwe PLONS in een nieuw jasje. In het kader van het 35-jarig 

bestaan van de Watervrienden Didam zijn de kaderleden in een nieuw 

jasje gestoken en ook de PLONS is aangepast. 

 

Niet alleen een nieuw jasje, maar ook is er de afgelopen tijd veel 

gebeurd binnen de vereniging. 

 

Het hoogtepunt is natuurlijk de koninklijke onderscheidingen die 

Annie, Dorrie en Theo in oktober mochten ontvangen. Wij zijn 

apetrots dat zij deze onderscheiding mochten ontvangen, want het is 

niet niks wat zij de afgelopen 35 jaar voor de vereniging hebben 

gedaan. 

 

Ook vindt u in deze PLONS een stukje over het synchroonzwemmen 

van de groep van Irma Sommers en Lieke Zeegers. Wij zullen hier in 

de volgende PLONS op terugkomen. 

 

Natuurlijk kunnen de familiedag, het kaderuitje, de Poolse kinderen 

en de Zwarte Pieten niet ontbreken in deze PLONS. Bij deze verhalen 

vele foto’s van de gebeurtenissen. 

 

Wij hopen dat u veel plezier heeft bij het lezen van deze PLONS en 

bedanken iedereen die heeft gezorgd dat deze PLONS veer vol is 

komen te staan. 

 



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. 
 



 
 
 
Beste Watervrienden, 

 

De eerste seizoenshelft zit er al weer bijna op en zoals jullie al ervaren hebben 
is het nog steeds behelpen geblazen in het zwembad. 
Ook wij hadden dit natuurlijk niet voorzien, maar wees gerust …want het einde 
komt stapje voor stapje dichterbij. 

 

De entree is bijna klaar en kan gelukkig binnenkort weer in gebruik genomen 
worden. Ook de aanbouw voor de nieuwe personeelsruimte is nagenoeg klaar. 
Hierna kunnen de kleedruimtes verder afgerond worden. 
Het positieve is natuurlijk dat we er straks dan ook weer een zwembad voor 

terug krijgen dat er, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant, weer 

eigentijds en mooi uit zal zien. 

 

We begrijpen dat de verlate start van het seizoen evenals de hinder die jullie 

wekelijks nog ondervinden niet prettig waren. We hebben onze 

activiteitencommissie dan ook gevraagd om iets te bedenken om jullie op een 

passende wijze enigszins tegemoet te komen. We laten ons hierin verrassen! 

 

Rest ons om jullie voor het vervolg van het seizoen alvast weer heel veel 

zwemplezier toe te wensen. 

 

Wilfried Rasing, voorzitter 
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Koninklijke onderscheiding bij jubilerende Watervrienden Didam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Watervrienden Didam werd 
stilgestaan bij het 35-jarig jubileum van de Didamse zwemvereniging. Bij het begin 
van de vergadering gaf de voorzitter Wilfried Rasing aan dat na afloop van de 
vergadering een voor een ieder bekend persoon een lezing zou geven over 
zwemmen. 
 
Groot was de verbazing toen burgemeester Leppink-Schuitema die bekende persoon 
bleek te zijn. Zij nam het woord over van de voorzitter en feliciteerde de vereniging 
met het al 35 jaar zijn van een begrip in Didam. Vervolgens gaf zij aan dat zij niet 
zomaar aanwezig was, maar dat zij nog wat had meegebracht. 
 
De dames Dorrie Hunting en Annie Berendsen en de heer Theo Sanders werden 
naar voren geroepen. Alle drie zijn al van begin af aan belangenloos vrijwilligers bij 
de Watervrienden Didam. Zij geven alle drie al 35 jaar les bij de vereniging. Daarbij 
heeft Dorrie Hunting zich o.a. ingezet om kinderen met een handicap ook plezier te 
laten hebben in het zwemmen en een diploma te halen. Annie Berendsen heeft in die 
jaren zich ingezet om o.a. het nieuwe kader op te leiden tot volwaardige zwemleiders 
en Theo Sanders heeft zich verdienstelijk gemaakt o.a. als trainer van de trimgroep 
en lid van het bestuur. 
 
Na de lovende woorden van burgemeester Leppink-Schuitema gaf zij aan dat niet 
alleen zij dit bijzonder vond, maar dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd 
alle drie te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Na het voorlezen van de 
oorkondes werden de daarbij behorende onderscheidingen opgespeld. 
 



EVEN VOORSTELLEN: 

 

Onze dames van de Haldienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op bovenstaande foto staan al onze dames van de 

Haldienst. Heeft u vragen of wilt u wat mededelen, u kunt 

tijdens de zwemuren altijd bij hun terecht. 

 

Op de foto ziet u: 

(staande van links naar rechts:) Marian Kummeling (dinsdag), Helma 

Bolder (donderdag) en Martha van Buren (woensdag) 

(zittend van links naar rechts:) Tonnie Polman (dinsdag), Ria Boon (hoofd 

haldienst), Riet Sanders (donderdag) en Cisca Wigman (donderdag) 

(zittend op de voorgrond:) Ria Swenne (woensdag) 
 



SynchroonzwemmenSynchroonzwemmenSynchroonzwemmenSynchroonzwemmen    
 
Zoals u waarschijnlijk wel hebt gemerkt zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen rondom de 

zwemvaardigheidsdiploma’s. Ook zijn de kunstzwemdiploma’s herschreven naar de laatste normen. Allereerst 
merkt u dat het synchroonzwemmen is gaan heten.  

Dit is al jaren de algemene term internationaal.   
Zelf ben ik nauw betrokken geweest bij het  

herschrijven van de nieuw diploma-eisen. De nieuwe  

eisen worden nu als pilot project in het land  
verzwommen.  

 
Voor de normering heeft de NRZ/NPZ  mij gevraagd  

om een DVD te ontwikkelen met zowel technisch  
goed verzwommen(wedstrijdniveau) elementen als de  

recreatieve norm. 
 

Met een groep enthousiaste meisjes van Watervrienden  
Didam hebben we nu ruim een half jaar geoefend om de  

nieuwe eisen te kunnen verzwemmen. Voor de meisjes  
is dit heel leuk, maar ook heel spannend. Om het  

allemaal nog echter te maken, zijn de meisjes dinsdag  
25 november echt gekapt als synchroonzwemsters. 

Dit bleek een ware happening te zijn, de kleedkamers  
werden gebruikt als “haarsalon”. De haren zaten  

echt strak. U raadt nooit waarmee dit zo mooi te  
krijgen is. GELATINE!!!!! 

 
De volgende meisjes gaan 14 december dus in vol  

ornaat de DVD opnemen, professioneel zowel boven  
als onder water. Heel knap meiden!!!!  

Nicole, Samantha, Pam, Kristie, Chantal, Fabianne en  
Nienke succes allemaal. 

 

Irma Sommers 
 



Familiezwemmen 2008 Familiezwemmen 2008 Familiezwemmen 2008 Familiezwemmen 2008     
 
Op 13 april 2008 hadden we weer het jaarlijkse familiezwemmen van het 
kader. Het was weer een drukke gezellige  
middag, waarvan zowel jong als oud  
enorm genoten. En onder het genot van  
een kopje koffie of thee, voor de kinderen  
limonade, met wat lekkers erbij, werd er  
dan ook weer druk bijgepraat met elkaar. 
 
Ook werden we deze middag vereerd met  
het bezoek van oudleden Janus en Joke Bolleman, wat natuurlijk een leuk 
weerzien was voor de oudgedienden onder ons. 
Het was dan ook weer een geslaagde middag waar we iedereen voor willen 
bedanken. 
 
Marian Kummeling 
 

Uitje haldienst 2008  
 
Voor hun jaarlijks uitje zijn de dames van de haldienst een dagje naar Burgers 
Zoo geweest. Het was reuze gezellig, maar helaas ontbraken Martha en Ciska 
wegens omstandigheden. 
 
’s Avonds hebben we heerlijk gegeten bij de Borgondiër, daar was Ciska wel 
van de partij. 
 
 



Het kader gaat op stap 
 
Op zaterdag 7 juni werd het zwemseizoen voor het kader weer afgesloten met een 
dagje uit. Omdat het een jubileumjaar betreft, was er een ritje met de bus in het 
vooruitzicht gesteld, maar waar naartoe was nog een verrassing. 
 
In alle vroegte werd het kader verwacht bij Boszicht. Nadat iedereen, ook Rob, 
aanwezig was, ging de toch naar…..het land van Maas en Waal.  
 

Na een prachtige rit over plattelandswegen 
en dijken kwamen we aan bij een Tingieterij 
in Alphen aan de Maas. We werden daar 
verwelkomd met een kopje koffie of thee, 
met natuurlijk gebak. Onder drie kopjes was 
een nummer geplakt en wie uit dat kopje had 
gedronken kreeg een kleine herrinnering van 
tin. Na een korte uitleg van de historie was 
het tijd om een demonstratie bij te wonen in 
de werkplaats.  
 

Er werd getoond hoe het tingieten gaat en hoe  
er een vaasje gemaakte wordt van een tinnen  
plaat. Dit vaasje was een van de prijsjes en werd  
gewonnen door Huib Bolder. Na afloop was er de  
gelegenheid om in het winkeltje een tinnen  
voorwerp te kopen. Velen van het kader konden  
de verleiding niet weerstaan en kochten een leuke  
herrinnering voor thuis. 
 
 

Hierna werd de bustocht voortgezet en 
kwamen we in Appeltern waar de heerlijke 
koffietafel al klaar stonden. 

 
Nadat de inwendige mens gevuld was, werd 
er doorgereden naar het Glascentrum in 
Leerdam. Hier konden we een demonstratie 
bijwonen van het glasblazen. Ook was er 
gelegenheid om in het zonnetje Leerdam te 
verkennen. 

 
 
Al gauw hadden enkele kaderleden een leuk  
terrasje gevonden met uitzicht op een haringkar.  
Deze haring was zo lekker, dat bijna de hele  
kraam werd leeggekocht en menig kaderlid  
pakte het visje bij de staart. 
 

 
 



Als afsluiting stond er bij Boszicht een  
dineetje klaar. Hier werden ook Dorrie (35 
jaar) en Annette en Rob (25 jaar) gehuldigd. 
Als surprise kreeg Dorrie als eerst het 
nieuwe shirtje aangereikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank aan de activiteitencommissie die er weer in is geslaagd om de kaderdag op 
zo’n geslaagde manier te organiseren. 
 
Hieronder nog enkele sfeerplaatsjes: 
 
 



Didam, oktober 2008  

 

Ook dit jaar hebben we de Poolse kinderen een fijne, zorgeloze 

vakantie kunnen bieden. 

Als nieuw programmaonderdeel hadden we het spectaculaire Rohnrad 

turnen (zie foto), maar ook van de andere programma onderdelen: het 

zwemmen, schieten, bowlen, het gezamenlijke frietje eten en van de 

BBQ hebben de kinderen volop genoten. 

Mede dank zij uw bijdrage, hulp werd de vakantie een succes! 

Hartelijk dank namens de Poolse kinderen. 

 

Dziękujemy bardzo! 

 

Stichting “Een hart voor Polen Didam e.o.”. 

Werkgroep zomervakantie 

 

Janilla Alferink  

Lucia Dijkstra  

Theo Hendriksen  

Dini Kuppens 

 



Pieten op het bad 

 

Ook dit jaar werd de Watervrienden Didam in de week van 5 

december vereerd met een bezoek van Zwarte Pieten. Ze waren niet 

met lege handen gekomen, maar hadden kadootjes en strooigoed voor 

de aanwezigen meegenomen. 

 

 

 



 

  GESLAAGDEN 
 
ZWEMVAARDIGHEID 1    ZWEMVAARDIGHEID 2    ZWEMVAARDIGHEID 3 
        24 juni 2008      24 juni 2008      24 juni 2008 
 
Bjorn van Brakel     Marjolein Buiting     Iris Kloppenburg 
Chevonne Hagens     Elke Heijneman     Teuni Wolters 
Aafke Harmsen     Nienke Lahau 
Saviera van der Heiden    Fabiënne Milder 
Mike Jansen      Manon Nijenhuis     STARTZWEMDIPLOMA 
Eline de Jong      Floor van Pelt              25 juni 2008 
Marit de Jong      Lisa Peters 
Inge Krosse             Ivan Aalberts 
Jenny Mens             Aled van Doorn 
Jay Mulder      MIDI-ZWEMDIPLOMA    Jorieke van der Groef 
Wesley Mulder              25 juni 2008      Rianne Haafs 
Rebecca Pols             Rikki Jansen 
Glenn Rewinkel     Esmee Derksen     Anniek Leuverink 
Sabine van Sadelhoff            Harley de Vos 
Imke Straatsma            Aimée van der Wal 
Justin de Vos             Manon Witjes 
Lize van Wessel            Robin Witjes 
Lotte van Wessel  



 

GESLAAGDEN KEUZEPAKKETTEN 25 en 27 maart 2008 en 10 en 12 juni 2008 
 
SNORKELEN 1 SNORKELEN 3  KUNSTZWEMMEN 1  BALVAARDIGHEID 1  BALVAARDIGHEID 3 
Joyce Boerstal  Rick van Haeren  Daisy Driessen   Harrij Aalberts   Romy Beumer 
Michelle Boerstal Jasper ter Heerdt  Kiona Rozijn   Joyce Boerstal   Joris Derksen 
Celine Elting  Marlon Jansen   Iris van Beek   Michelle Boerstal  Kevin Navarro 
Kaylie Hekkers  Niels Peters   Kim Hendriksen   Marjolein Buiting  Quinten Zock 
Gerben Peters  Kiona Rozijn   Haylee Jansen   Celine Elting 
Mitch Wiggers      Fleur Kaal   Elke Heijneman 
Nikki Wiggers  PLANKSPRINGEN 1  Masha Lamers   Robin voor ‘t Hekke 
Michelle Boerstal Joost Elshof   Lisa Peters   Kaylee Hekkers 
Inge Evers  Manon Nijenhuis  Marleen Velthuis  Nienke Lahau 
Lisanne van der Groef         Fabiënne Milder 
Dik Heijneman  WERELDZWEMSLAGEN 1 KUNSTZWEMMEN 2  Manon Nijenhuis 
Faye Hoksbergen Nicolle Boers   Daisy Driessen   Floor van Pelt 
Megan Lawson  Kristie Jansen   Maxime Jansen   Gerben Peters 
Jonna Peters  Samantha Pols   Lynn Peters   Mitch Wiggers 
Lia Rutten  Pam Welling   Aafke Harmsen   Nikki Wiggers 
            
SNORKELEN 2     KUNSTZWEMMEN 3  BALVAARDIGHEID 2 
Jimmy van Onna     Aafke Harmsen   Kevin Navarro 
Daan Schlief 
Daphne Steverink 
Marloes van Vuuren  



Reddingsbrigade Watervrienden Didam doet examen 
 
Op 11 juni 2008 is bij de Reddingsbrigade Watervrienden Didam afgezwommen voor 
de brevetten 2 en 3. Onder toeziend oog van de twee examinatoren en familieleden 
hebben 9 kandidaten met veel inzet laten zien wat ze moeten doen als er een 
drenkeling in het water lig en hoe zij deze weer op het droge moeten krijgen. 
 
Alle kandidaten hebben met goed gevolg hun examen afgesloten en mochten na 
afloop hun diploma en hun aantekening in het zakboekje ontvangen. 
 
Voor brevet 2 zijn geslaagd: Czarek Alferink,  Pascalle Clappers en Jessie Kuster.  
 
Voor brevet 3 zijn geslaagd: Joost Bonekamp, Rick Bos, Wyke Hageman, Marlon 
Jansen, Jillian Seevinck en Bas Timmer. 
 
Wij feliciteren hun met hun behaalde brevet en hopen dat ze met evenveel inzet en 
enthousiasme verder gaan met het leren voor het volgende brevet. 
 
 



 

INTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLID    
    

 

Naam: Manon Bos 
Leeftijd: 10 jaar 
Woonplaats: Didam  
 
Welke zwemdiploma's heb je al: 
A, B, C, zwemvaardigheid 1 & 2, balvaardigheid 1 en  
kunstzwemmen 1 
 
Op welke avond zwem je:  
Dinsdagavond 
 
Wat vind je het leukst bij het zwemmen:  
Springen van de plank 
 
Op welke school zit je: 
De Springplank 
 
Welke groep: 
Groep 6 
 
Wat wil je later worden: 
Weet ik nog niet 
 
Aan welke sporten doe je nog meer: 
Turnen 
 
Wat doe je nog meer in je vrije tijd:  
Klarinet spelen 
 
Wat zou je nog meer willen:  
Gezond en gelukkig blijven 
 
 
 

INTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLID    
    

    

Naam: Julian van Haeren 
Leeftijd: 9 jaar 
Woonplaats: Didam  
 
Welke zwemdiploma's heb je al: 
A, B, C, startdiploma en zwemvaardigheid 1 
 
Op welke avond zwem je:  
Dinsdagavond 
 
Wat vind je het leukst bij het zwemmen:  
Snorkelen 
 
Op welke school zit je: 
De St. Antoniusschool 
 
Welke groep: 
5 
 
Wat wil je later worden: 
Zwemleraar 
 
Aan welke sporten doe je nog meer: 
Voetbal 
 
Wat doe je nog meer in je vrije tijd:  
Buiten spelen en voetballen 
 
Wat zou je nog meer willen:  
Nog heel lang zwemmen bij de Watervrienden 
 
 
 

 



 

INTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLID    
 

Naam: Lize van Wessel 
Leeftijd: 11 jaar 
Woonplaats: Wehl  
 
Welke zwemdiploma's heb je al: 
A, B, startdiploma en midi-zwemdiploma 
 
Op welke avond zwem je:  
Dinsdagavond 
 
Wat vind je het leukst bij het zwemmen:  
Eigenlijk alles wel! 
 
Op welke school zit je: 
De Klimop 
 
Welke groep: 
Groep 6/7b 
 
Wat wil je later worden: 
Juf 
 
Aan welke sporten doe je nog meer: 
Niks, alleen zwemmen 
 
Wat doe je nog meer in je vrije tijd:  
Spelen en lachen, naar mijn pony gaan 
 
Wat zou je nog meer willen:  
Dat iedereen gelukkig is 
 
 
 

 

 

INTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLIDINTERVIEW JEUGDLID    
    

Naam: Iris van Beek 
Leeftijd: 9 jaar 
Woonplaats: Didam  
 
Welke zwemdiploma's heb je al: 
A, B, C, zwemvaardigheid 1 en 2 en balvaardigheid 2  
 
Op welke avond zwem je:  
Dinsdagavond 
 
Wat vind je het leukst bij  
het zwemmen:  
Met de flippers 
 
Op welke school zit je: 
De Toorts 
 
Welke groep: 
5B        Hoi ik ben Jip en Iris is mijn  
        baasje. Ik breng haar elke di.avond 
Wat wil je later worden:     weg. Helaas moet ik het met een 
Turnjuf       kleiner zwembad doen.  
        Maar zwemmen & duiken kan ik 
        Als de beste! 
 
Aan welke sporten doe je nog meer: 
Turnen en karate 
 
Wat doe je nog meer in je vrije tijd:  
Vrijzwemmen en spelen met Demi 
 
Wat zou je nog meer willen:  
Meer vrij van school  
 
 



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 
 
dinsdag 14 april   18.45 uur  KEUZEPAKKETTEN  
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:     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    


