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2e Kwartaalblad 2019 
 
 

De Watervriendjes ! 

 

 
Het team van lesgevers. 

 
 

 
 
 



 
 
Zwem- en rekreatievereniging Watervrienden Rotterdam. 
 

 Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond. 
 Opgericht op 1 april 1936. 
 K.v.K. te Rotterdam nr. 40342872. 
 Internet: www.watervriendenrotterdam.nl. 
 E-mail: info@watervriendenrotterdam.nl. 
 Vertrouwenspersoon: : Cobie Tukker de Hoog. 

                                                Tel: 06-41827238 bellen, Whatsapp of 
                                                E-mail: cobie58@hotmail.com. 
 
 
Bestuur: 
 

 Secretaris: Paul de Jongh.                                   Tel:  06-18132118 
 Penningmeester: Nathalie de Jonghe Tukker.     Tel: 06- 81178798 
 Voorzitter: Cobie Tukker de Hoog.                     Tel: 06-41827238. 

 
 
Informatie: 
 

 Info voor nieuwe leden, via: info@watervriendenrotterdam.nl. 
 Inschrijving voor nieuwe leden: op maandagavond in het zwembad  

          tussen 18.00u en 18.30u of  tussen 20.00u en 21.00 uur. 
 Opzegging van het lidmaatschap met 1 maand opzegging  

          via: info@watervriendenrotterdam.nl. 
 Info over de wachtlijst en ziekmelden, Whatsapp. Cobie: 06-41827238. 
 Info betreft leerlingvolgsysteem: Bel of App Cobie Tukker: 06-41827238. 
 Testen van kinderen naar een volgend badje: Cobie Tukker. 
 Oproepen van nieuwe leden: Cobie Tukker. 
 Betalingen: Penningmeester: Nathalie de Jonghe Tukker. 

                              Penningmeester@watervriendenrotterdam.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hier nog wat belangrijke zaken. 
 
 

 Bij de Watervrienden Rotterdam werken wij met enthousiaste vrijwillige 
lesgevers  (gediplomeerd of intern opgeleid ).    

 Er wordt gewerkt via de gedragscode zwembranche.                                 
Dit zijn gedragsregels die als richtlijn gelden voor het correcte gedrag van 
zwembadmedewerkers.   

 Onze vereniging heeft een licentie certificaat van het Nationaal platform 
zwembaden. ( daar hebben we pas weer controle op gehad ) 

 Inschrijven voor de zwemles, kan direct in het zwembad op maandagavond 
van 18.00 uur tot 18.15 uur of na 20.00 uur tot 21.00 uur.                           
Bij inschrijving dient u  €10,00 inschrijfgeld overmaken op:                
IBAN: NL 64 INGB 0000 767787.                                                                       
Het kan voorkomen dat wij een wachtlijst hanteren, dit is afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen die wij hebben.                                                                                        
U krijgt een Whatsapp zodra de inschrijving definitief is.  

 Als uw kind niet meer verder wil zwemmen direct na het behalen van het 
zwemdiploma, dan is er geen opzegtermijn. U moet wel opzeggen via: 
info@watervriendenrotterdam.nl  

 Als u of  uw kind eerder of tussendoor besluit om te stoppen dan geld er een 
opzegtermijn van een volle kalendermaand. ( voor 28e v.d. maand opzeggen ) 
Opzeggen via: info@watervriendenrotterdam.nl. 

 De betalingen gaan via een eenmalige incasso die rond de 28e van uw 
rekening word afgeschreven. Op dit moment € 350,-- p.j. ( 10 termijnen 
van 35,-- p.m. ) Wij werken ook met een gezinkorting systeem, 10 % 
korting bij een 2e kind uit het gezin en 20 % korting bij een 3e kind uit het 
gezin. 

 Bij klachten en/of opmerkingen omtrent het gedrag/functioneren van onze 
lesgevers, verzoeken wij u hier melding van te maken bij de         
voorzitter en tevens vertrouwenspersoon: Cobie Tukker.                                                                              
U kunt haar bereiken via de mail op: cobie58@hotmail.com   
Telefonisch of Whatsapp: 06 41827238                                                

 
 
 
 
 
 
 



 

2e kwartaal planning: 
 

                          
 

22 april: 2e Paasdag: het zwembad is gesloten. 
22 april t/m 5 mei: mei vakantie: geen zwemlessen. 
 

 
 

 
 

 
 

20 mei: oefenen met boven kleding aan i.v.m. diploma zwemmen. 
27 mei: oefenen met boven kleding aan i.v.m. diploma zwemmen. 
 
 
3 juni: oefenen met boven kleding aan i.v.m. diploma zwemmen. 
10 juni: 2e Pinksterdag: het zwembad is gesloten. 
17 juni: Proefzwemmen voor de zwemdiploma’s:  
              A-B-C en Zwemvaardigheden 1-2-3. 
24 juni: Proefzwemmen voor de zwemdiploma’s:  
              A-B-C en Zwemvaardigheden 1-2-3. 
 
 
 



 

De nieuwe diploma eisen vanuit het NPZ  ( Nationaal Platform 
Zwembaden ) zijn:              A- diploma:  
 
 

A1 proef: Survival 

 Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, na het 
bovenkomen aansluitend 15 seconden watertrappen, gevolgd door 

 12,5 meter zwemmen, proef afronden met 
 Zelfstandig uit het water op de kant klimmen 

A2 proef: Onder water oriëntatie 

 Van de kant te water gaan met een sprong (duiken heeft de voorkeur), 
gevolgd door (zonder boven te komen) 

 Onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend 
zeil dat zich op 3 meter van de (start-)kant bevindt 

A3 proef: Conditiezwemmen 

 25 meter schoolslag, gevolgd door 
 25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door 
 25 meter schoolslag onderbroken door 1 keer voetwaarts richting de bodem 

zakken, gevolgd door 
 25 meter enkelvoudige rugslag 

A4 proef: Borst- en rugcrawl 

 5 meter borstcrawl 
 5 meter rugcrawl 

A5 proef: Je vertrouwd voelen in het water 

 Enkele slagen zwemmen op de buik, aansluitend 
 5 seconden drijven op de buik, aansluitend enkele slagen zwemmen, gevolgd 

door halve draai naar rugligging, gevolgd door 
 10 seconden drijven op de rug 

A6 proef: Boven water oriënteren en verplaatsen 

 Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door 
 60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2 keer,   

al watertrappend, een hele draai om de lengte-as gemaakt wordt 

 



De nieuwe diploma eisen vanuit het NPZ ( Nationaal Platform   
Zwembaden ) zijn:              B- diploma:  
 

B1 proef: Survival 

 Achterwaarts te water gaan, aansluitend 15 seconden watertrappen,     
gevolgd door 

 50 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp 
door zwemmen, proef afronden met 

 Zelfstandig uit het water op de kant klimmen 

B2 proef: Onder water oriëntatie 

 Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen) 
 Onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend 

zeil dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt 

B3 proef: Conditiezwemmen 

 25 meter schoolslag, gevolgd door 
 25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door 
 25 meter schoolslag, gevolgd door 
 25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door 
 25 meter schoolslag, gevolgd door 
 25 meter enkelvoudige rugslag, onderbroken door 2 keer een halve draai om 

de lengte-as (van rug naar buik en van buik naar rug) 

B4 proef: Borst- en rugcrawl 

 10 meter borstcrawl 
 10 meter rugcrawl 

B5 proef: Je vertrouwd voelen in het water 

 In het water springen met een sprong naar keuze, aansluitend 
 15 seconden drijven op de rug, gevolgd door 
 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen in de 

richting van een drijvend voorwerp, gevolgd door 
 20 seconden met gebruik van een drijvend voorwerp blijven drijven 

B6 proef: Boven water oriënteren en verplaatsen 

 Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend 
 60 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met 

gebruik van armen en benen, proef afronden met 
 1 keer voetwaarts richting de bodem zakken 



De nieuwe diploma eisen vanuit het NPZ ( Nationaal Platform   
Zwembaden ) zijn:             C- diploma:  
 

C1 proef: Survival 

 Te water gaan met een rol voorover, aansluitend 
 15 seconden watertrappen, gevolgd door 
 30 seconden verticaal blijven drijven met gebruik van een drijvend 

voorwerp, gevolgd door 
 5 meter voortbewegen op de rug met gebruik van armen 

 Te water gaan met een sprong waarbij het hoofd boven water blijft, 
aansluitend 

 100 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp 
door zwemmen en 1 keer over een drijvend voorwerp heen klimmen, proef 
afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen 

 Te water gaan met een sprong naar keuze, enkele slagen zwemmen, 
aansluitend 

 1 meter voor een verticaal in het water hangend zeil onder water gaan en 
onder water zwemmen door het gat in het zeil 

C2 proef: Onder water oriëntatie 

 Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen) 
 Onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend 

zeil dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt, proef afronden met 
 Naar de oppervlakte zwemmen, oriënteren en bovenkomen in een soort wak 

C3 proef: Conditiezwemmen 

 75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer hoofdwaarts richting bodem 
gaan, gevolgd door 

 75 meter enkelvoudige rugslag 

C4 proef: Borst- en rugcrawl 

 15 meter borstcrawl 
 15 meter rugcrawl 

C5 proef: Boven water oriënteren en verplaatsen 

 Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend 
 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen met verplaatsen 

in meerdere richtingen, gevolgd door 
 15 seconden drijven op de rug, proef afronden met 
 30 seconden watertrappen met de benen 



Verjaardagen  
 
 

 

April: 2- Thao My 

            7- Juf Jolanda 

            9- Sefa 

           15- Damian 

           18- Helma 

           18- Rüya 

           19- Guusje 

           21- Juf Elvira 

           22- Abulfazel 

 
 
 

Mei:  1- Mauritz 

          3- Juf Renee 

          9- Joël   

         24- Bram 

         29- Juf Nathalie 

   
             

 
 

Juni: 3- Sophie P. 

          11- Kerem 

          22- Sanne 

   
  
   
   
   
 
 



           
 

9 mrt. 2019:  5 uur banenzwemmen voor Sophia. 
  
  

Zoals bekend zijn wij van de Watervrienden Rotterdam ook met 1 team 
van 10 personen gaan banenzwemmen voor dit goede doel.                  
Dit team betond uit: wedstrijdzwemmers en zwemlesgevers.                 
Het was in een wedstrijdbad van 50m. dus een flink eind. 
 

We hebben met het gehele team: 1858 euro opgehaald.  
 
In het totaal aan banenzwemmers is er: 23.369 euro opgehaald.                       
Het was SUPER gezellig en voor de zwemmers best wel een beetje 
vermoeiend. Maar conditie …….. PRIMA !!!!!                                                          
Wij willen alle donateurs bedanken voor hun gift. 

De resultaten van het team zijn: 

Marlies: 34 banen en een tijd van: 100m. in 1.36m. 

Sjoerd: 30 banen en een tijd van: 100m. in 2.02m. 

Helma: 34 banen en een tijd van: 100m. in 1.50m. 

Jochem: 34 banen en een tijd van: 100m. in 1.15m. 

Erik ( oud lid ): 34 banen en een tijd van 100m. in 1.29m. 

Zara: 32 banen en een tijd van: 100m. in 2.03m. 

Paul: 32 banen en een tijd van: 100m. in 1.39m. 

Daan: 36 banen en een tijd van: 100m. in 1.32m. 

Nathalie: 30 banen en een tijd van: 100m. in 2.23m. 

Johan: 38 banen en een tijd van: 100m. in 1.25m. 

Totaal dus: 334 banen gezwommen is bijna 17 km.  



 

 

 

 

 

 



 

Zwem- en Recreatievereniging 

WATERVRIENDEN ROTTERDAM 
                                              Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond 

 Opgericht op 1 april 1936. K.v.K. te Rotterdam nr. 40342872 
                                                                                      Bank  ING: IBAN NL 64 INGB 0000 767787 BIC: INGBNL2A                                    
Internet: www.watervriendenrotterdam.nl 
                                                                        E-mail: info@watervriendenrotterdam.nl 
    

INSCHRIJFFORMULIER 
 
Voornaam    : ____________________________________________ 
 
Tussenvoegsels  : ____________________________________________ 
 
Achternaam    : ____________________________________________ 
 
Adres     : ____________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats  : _____________________________________________ 
 
Telefoonnummer   : _____________________________________________ 
 
Mobiele nummer   : _____________________________________________ 
 
Email adres    : _____________________________________________ 
 
Geboortedatum   :  ___________________________ Meisje / Jongen 
 
 

 
.                                                             Hieronder alleen invullen door badpenningmeester(es)                                                .  

 
 
Lidmaatschapnummer : ____________________________ 
 
Datum inschr. wachtlijst : ____________________________ 
 
Datum inschrijving  : ____________________________  
 
Zwembad : Overschie 
 
 
 
 
 
 
   
   
  
   

 
  

In bezit van diploma’s: �  Diploma A 

    �  Diploma B 

    �  Diploma C 

    �  Zwemvaardigheid 1 

    �  Zwemvaardigheid 2 

                       �  Zwemvaardigheid 3
        

 


