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De Activiteitencommissie van Aqua’68 organi-

seert jaarlijks diverse nevenactiviteiten voor haar 

leden. De activiteiten worden via de agenda  

op de site en per e-mail aangekondigd.  

Het organiseren doen wij met veel plezier en  

we vinden het leuk om te zien dat leden actief  

meedoen met de activiteiten. 

 

Aan- en afmelden voor activiteiten alsmede  

het stellen van vragen kunt u mailen naar:  

activiteitencommissie@aqua68.nl 

Sponsoren 

De Zwem- en Polovereniging Aqua’68 traint in 

het zwembad De Bonte Wever: 

Stadsbroek 17 • 9405 BK • Assen  

Voor meer info kijk op: www.aqua68.nl   
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Goed gekwalificeerde trainers 

Waterpolo 

G-zwemmen 

  Van recreatief tot prestatiegericht 
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Nevenactiviteiten 

Dè zwem
- en waterpolovereniging uit Assen! 

mailto:info@aqua68.nl
https://plesk02.iblox.com:8443/smb/email-address/edit/id/117
http://www.unive.nl/
http://www.hertenkamp.nl/
http://aqua68.nl/wp-content/uploads/2015/05/sponsor-4.png
http://aqua68.nl/wp-content/uploads/2015/05/sponsor1.jpg
http://aqua68.nl/wp-content/uploads/2015/05/sponsor2.jpg
https://www.facebook.com/zwemvereniging.aqua


Aqua’68 
 
Aqua’68 is een zwem- en waterpolovereniging uit 

Assen met goed gekwalificeerde trainers, goede  

trainingsfaciliteiten en bovenal heeft de vereniging 

een prettige sfeer. Aqua’68 is een vereniging die 

laagdrempelig is en een breed aanbod van  

zwemactiviteiten kent onder het motto van “de 

zwemsport is er voor iedereen en voor elk wat wils”.  

De zwemsport wordt bedreven op verschillende  

niveaus, van recreatief tot prestatiegericht.  

 

De vereniging bestaat uit zes secties, namelijk  
wedstrijdzwemmen, waterpolo, opleidingen,  

g-zwemmen, zwemmend redden en masterzwem-

men. Veel leden van de vereniging zwemmen bij 

meer dan één sectie. 

Naast de sectiegebonden activiteiten organiseert  

de vereniging ook tal van nevenactiviteiten, zoals 

zwemweekenden, zwemkampen en het Sinterklaas 

feest. De betrokkenheid van leden en vrijwilligers is 

groot en dat maakt Aqua’68 een sportieve,  

actieve en gezellige vereniging!  

Wil je meer weten over Aqua’68, kom dan gerust 

eens langs op één van de trainingen, ga naar  

onze site www.aqua68.nl of neem contact met  

ons op via info@aqua68.nl. 

Bij de wedstrijdsport kun je terecht voor wedstrijdzwem-

men, van meer recreatief tot prestatiegericht.  
zwemcommissie@aqua68.nl 

Wedstrijdzwemmen 

Bij waterpolo leer je een goede zwemvaardigheid,  

balbeheersing en spelinzicht om deel te nemen aan  

waterpolowedstrijden.  
waterpolo@aqua68.nl 

Waterpolo 

Opleidingen 

Opleidingen is de afdeling voor het diplomazwemmen.  

Wij leiden kinderen op vanaf het B-diploma. Na het  

compleet maken van het ABC, bieden wij de mogelijk- 

heid tot het behalen van meerdere zwemvaardigheids-

diploma’s en diploma’s van snorkelen, survival en water- 

polo. opleidingen@aqua68.nl 

 

 

 

 

Zwemmend redden 

Het doel van masterzwemmen is om in een gezellige 

ontspannen sfeer aan lichaamsbeweging te doen, de 

verschillende zwemslagen te leren en aan verbetering 

van de conditie te werken. masterzwemmen@aqua68.nl 

G-zwemmen is er voor mensen met een beperking.  

Ze leren op een plezierige, recreatieve en speelse  

manier zwemmen en worden watervrij gemaakt. 
g-zwemmen@aqua68.nl 

G-zwemmen 

Het doel van zwemmend redden is het voorkomen  

en bestrijden van verdrinkingsongevallen overal ter  

wereld. Dit doen we door het oefenen om de ander  

en onszelf te redden als je te water raakt. 
zwemmend_redden@aqua68.nl 

Masterzwemmen 
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