
Vrijdag 03-04-2009: 

 

Zwemschool W.J. van Goor in Zwolle-Zuid bereikt mijlpaal: 

 

Op vrijdag 3 april was het voor de 10.000-ste keer dat zwemschool van Goor in Zwolle een 

zwemdiploma ging uitreiken aan een van haar pupillen. 

Natuurlijk kon deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij worden gegaan. 

Dhr. Bram Donkers was aanwezig om het 10.000-ste zwemdiploma uit te reiken. Bram is 

directeur van de School of Human Movement & Sports (Calo) van de Hogeschool 

Windesheim in Zwolle. Vanuit Driebergen was mevrouw Katrien Lemaheu gekomen namens 

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ . 

 

Er waren in totaal 40 kinderen die gingen afzwemmen voor zwemdiploma A. 

Omdat er deze keer het 10.000-ste zwemdiploma werd uitgegeven kregen drie leerlingen een 

cadeautje van de zwemschool. Deze leerlingen haalden resp. zwemdiploma 9.999, 10.000 en 

10.001. 

 

Het 10.000-ste zwemdiploma werd uitgereikt door Bram Donkers aan pupil Lauke Lenferink. 

Bram sprak de kinderen en hun ouders kort even toe. Hij vond dat alle kinderen netjes hadden 

gezwommen en vertelde ook trots te zijn op de studenten van de Calo die bij zwemschool van 

Goor in de afgelopen 20 jaar zoveel kinderen zwemmen hadden geleerd.  

 

Zwemdiploma 9.999 en 10.001 werden uitgereikt aan Jesse Niels Kruisse en Stijn Lok door 

Katrien Lemaheu van de Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.  

Katrien sprak de kinderen en hun ouders ook kort even toe. Ze vertelde dat dat de ouders een 

goede keuze hadden gemaakt om hun kinderen op les te doen bij deze zwemschool. 

Tijdens de zwem-examens blijkt namelijk altijd dat deze leerlingen uitstekend kunnen 

zwemmen en dat er heel goed wordt lesgegeven. 

 

Voor de ouders/verzorgers van de drie toppers was er ook goed nieuws. 

Alle drie mogen ze gratis verder voor zwemdiploma B. 

 

 

Lauke Lenferink 

die het 10000-ste 

zwemdiploma  van 

Bram Donkers 

ontvangt. 



 
 

 

 

 

 
 

Katrien Lemaheu 

die diploma 9.999 

en 10.001 uitreikt 

aan Jesse-Niels 

Kruisse en Stijn 

Lok. In de donkere 

shirts: Badjuf 

Anne en Wim van 

Goor 



 
De toppers 

 


