
Trefwoorden: Vlinderslag download gratis pdf, Vlinderslagboek pdf gratis, Vlinderslag lees online, Vlinderslag torrent, Vlinderslag epub gratis in
het Nederlands, Vlinderslag mobi compleet

Vlinderslag PDF

Yusra Mardini

Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden
via de onderstaande link.

Schrijver: Yusra Mardini 
ISBN-10: 9789026341755

Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 2574 KB

http://pdfmonster.space/nl/583


1

OMSCHRIJVING

In Vlinderslag van vluchtelinge Yusra Mardini vertelt de olympische zwemster over haar vlucht uit Syrië.
Wanneer de veertienjarige Yusra beseft dat de rubberboot, waarin ze samen met achttien andere
vluchtelingen zit, langzaam zinkt, twijfelt ze geen seconde. Ze springt overboord en begint met hulp van
haar zus de boot te trekken. Na een drie uur durend gevecht met de golven bereiken ze de Griekse kust.
Puur op doorzettingsvermogen en wilskracht vervolgt ze haar levensgevaarlijke tocht dwars door Europa,
naar Duitsland. Daar richt ze zich op haar olympische droom. Vlinderslag is Yusra Mardini's
ongelooflijke verhaal, van haar jeugd in Syrië tot de Olympische Spelen en haar functie als UNHCR
Goodwill Ambassador. In het huidige politieke klimaat is Vlinderslag niet alleen een inspirerend maar ook
een urgent verhaal.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De vlinderslag is een zwemslag die best moeilijk onder de knie te krijgen is. Maar is dit u eenmaal gelukt,
dan kunt u zich tot een selectief rijtje zwemmers rekenen.

Vlinderslag. Het ziet er zo simpel uit. Maar het vereist aardig wat techniek om soepel vlinderslag te
zwemmen. Wil je dat leren? Doe dan mee met onze vlinderslag clinic.

Dit is een overzicht van de verschillende zwemrecords op de 100 meter vlinderslag bij de mannen,
onderverdeeld in de langebaan (50 meter) en de kortebaan (25 meter).
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