
Onder het toeziend oog 
van papa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s en andere belang-
stellenden zetten de kin-
deren hun beste beentje 
voor om te slagen voor 
hun felbegeerde zwemdi-
ploma.
29 kinderen slaagden 
voor het A diploma:
Aaron Slink, Alec Bor-
gemeester, Ayden Slink, 
Bastiaan Westendorp, 
Chris Roeleveld, Dex van 
Marle, Femke Koelewijn, 
Fiene van der Laan, Goi-
sue Toorenent, Jaan Aissa, 
Jaycelynn Wagenaar, Jesse 
Veerman, Jim de Hoo, 
Lars Kok, Lauren Lan-
geveld, Lesley Kramer, 
Liam Nauta, Lisa Kuiper, 
Lizzy van der Plas, Lotti 
Zwarenkant, Niels van 
der Velde, Pascal Czer-

niak, Robin Zhao, Rosa-
lie Valks, Sarah Pequeno, 
Shaheen Osman Dualeh, 
Siem de Jeu, Viona Rein-
derman, Viraj Balkaran.
15 kinderen slaagden 
voor het B diploma:
Amy Rood, Amy Smit, 
Bram Heine, Bregje Ma-
zereeuw, Dano Kaandorp, 
Donna de Haan, Floris 
Huisman, Jane Wagenaar, 
Jill Faas, Matthijs van der 
Zee, Maud Laan, Nikki 
Lapere, Siem Kamminga, 
Tom Kalteren, Ward Cha-
ban.
4 kinderen slaagden voor 
het C diploma:
Aaron  Struwe, Josue 
Hendrike, Robyn Bakker, 
Tom op den Akker.

De kinderen die hun A 
diploma behaalden, mo-

gen tot aan het behalen 
van hun B diploma  gra-
tis judo lessen volgen bij 
Frits van der Werff. Dit 
is bevorderlijk voor hun 
kracht en uithoudings-
vermogen, maar vooral 
ook heel erg leuk!

Bij Frits van der Werff 
Aquasports kunnen de 
kinderen in een veilige en 
plezierige omgeving leren 
zwemmen, waarbij aan-
dacht voor het individu-
ele kind centraal staat.
Een kind wat 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 op het 
zwembad.

Wilt u nog meer informa-
tie? dan kunt u hiervoor  
telefonisch contact op-
nemen tijdens ons telefo-
nisch spreekuur op maan-
dag tussen 13.00 en 14.00  
en dinsdag tussen 20.15 
en 21.15 op telefoonnum-
mer  0229-217364.

48 zwemdiploma’s bij Frits van der Werff
Zaterdag 25 maart werd er weer afgezwommen bij Frits 
van der Werff Aquasports. Eindelijk, na maanden van 
hard werken, mochten de  kinderen aan al het publiek 
laten zien wat ze geleerd hadden, en dat was nogal wat. 
Alle kinderen gingen met hun welverdiende diploma 
naar huis, heel erg goed gedaan allemaal!


