
22 kinderen slaagden voor 
het A diploma:
Alisa Westendorp, Cab-
dulqadir Abdulle, Char-
ley Kuijper, Dean Menge-
rink, Eefke Broersen, Fay 
Ivangh, Felix Constant 
Putman, Gachik Hako-
byan, Julia Blum, Lukas 
Overwijn, Maarten Ham, 
Marco Stern, Mees Bron, 
Mickey Klaver, Ricardo 
Zirschkij, Robin Snaas, 
Roos Deen, Sara Admiraal, 
Steije Oostland, Thomas 
van der Velde, Tobias Bou-
wes, Yara Blanken.
21 kinderen slaagden voor 
het B diploma:
Alma Hes,
Bente Coelingh Bennink, 
Duuk van der Horst, Dylan 
van Buschbach, Isa Gebre-
michael, Kiki van der Lee, 
Lev Ursem, Lione Heijboer, 
Lucas Ewalts, Maj-Britt 
Kruk, Max van Wees, Ni-
lay Fisser, Ocean Straker, 

Rowan de Gooijer, Sammy 
Verschoor, Sem Hansen, 
Sidney Rose Peters, Tara 
Ivangh, Thom Dam, Yenthe 
Vonk, Ivo Peters.
9 kinderen slaagden voor 
het C diploma:
Dana Jansen, Daan Kriele, 
Femke Koole, Jinde Divera 
Bos, Joris van de Beek, 
Kasper van de Beek, Len 
Desaunois, Vin Kllogjeri, 
Juliette Mol.

Bij Frits van der Werff 
Aquasports leren kinderen 
in een veilige en plezie-
rige omgeving zwemmen, 
waarbij aandacht voor het 
individuele kind centraal 
staat.
Een kind dat begrepen 
wordt en zich fijn en vei-
lig voelt zal sneller leren 
zwemmen.
U bent van harte welkom 
om met uw kind een kijk-
je te komen nemen in het 

zwembad.
U kunt hiervoor een af-
spraak maken tijdens het 
telefonisch spreekuur 

Nog zin in zwemles na je C 
diploma?
De echte waterratten kun-
nen bij Frits van der Werff 
na het behalen van het 
volledige zwem ABC hun 
zwemvaardigheid verder 
ontwikkelen in de lessen 
Zwemvaardigheid, Snor-
kelen, of Survival.  Deze 
sportieve en leuke lessen 
geven een enorme verbre-

ding van de vaardigheden. 
Zoals u hierboven kunt le-
zen worden deze zwemles-
sen ook allemaal getoetst 
en afgesloten met een di-
ploma.

Wilt u nog meer informa-
tie of een afspraak maken 
om eens een kijkje te ko-
men nemen met uw kind 
dan kunt u hiervoor een 
afspraak maken tijdens 
het telefonisch spreekuur 
op maandag van 13.00 tot 
14.00 en op donderdag tus-
sen 20.15 uur en 21.15 uur.

52 Trotse kinderen met het zwemdiploma 
bij Frits van der Werff
Zaterdag 25 februari tijdens het maandelijkse af-
zwemmen hebben 22 kinderen het A diploma, 21 kin-
deren het B diploma en 9 kinderen het C diploma be-
haald. Ook hebben wij komende week nog een aantal 
kinderen die af gaan zwemmen voor de  Zwemvaar-
digheids, Snorkel en Survivaldiploma’s.


