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1e Kwartaalblad 2020 
 
 

De Watervriendjes ! 

 

 
Het team van lesgevers. 

  



Zwem- en recreatievereniging 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: www.watervriendenrotterdam.nl. of 
           info@watervriendenrotterdam.nl. 

 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.                                          
Of via de website: www.watervriendenrotterdam.nl.                                     
Bij inschrijving dient u  €10,00 inschrijfgeld zelf over te maken 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.  

 De betalingen gaan via een maandelijkse machtiging die rond de 23e van uw 
rekening word afgeschreven. Op dit moment € 350,-- p.j. ( 10 termijnen van 
35,-- p.m. ) Wij werken ook met een gezin korting systeem, 10 % korting bij 
een 2e kind uit het gezin en 20 % korting bij een 3e kind uit het gezin. 

 Opzegging van het lidmaatschap: voor de 23e van de maand is 1 
kalendermaand. Opzeggen 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: 06-81178798. 

                              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.   

 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   

                            Of Telefonisch of Whatsapp: 06 41827238 
 

 Onze vereniging heeft een licentie certificaat van het Nationaal platform 
zwembaden. 

                                                    

 Omkleden van de kinderen: meisjes in de meisjes kleedkamer en jongens 
in de jongens kleedkamer.  

 
 Als een kind hulp nodig heeft bij het omkleden, dan geld de volgende 

regel:  
A = moeder/ vrouw met meisje: in de meisjes kleedkamer 
B = moeder/ vrouw met jongen: in de jongens kleedkamer   
C = vader/ man met meisje: in de jongens kleedkamer 
D = vader/ man met jongen: in de jongens kleedkamer   
 
Daar buiten mag u altijd gebruik maken van de kleine kleedhokjes. 
 
 In de kleine hokjes mag er geen kleding achter gelaten worden, omdat deze 

door meerder personen gebruikt gaan worden. 
 
 De nooddeur bij de kleedkamer mag alleen gebruikt worden bij nood. 



Verjaardagen  
 

 

jan:    13- Nishu 

           16- Joep 

           17- Chaimae 

           19- Gioia  

           20- Pascal 

 

             

 

 

febr:  3- Juf Cobie 

           10- Selena 

           12- Meester Andre 

           21- Sana 

           23- Yusuf 

           24- Izabel 

           24- Zara 

 

 

mrt:   10- Sjoerd 

           12- Danial 

           16- Nadir 

           21- Yasin 

           23- Filip 

           25- Meester Vincent 

           31- Lucia            

           



Diploma zwemmen van 16 december 2019 
  

Het was weer een groot feest en er waren heel veel familie en 
vrienden gekomen om naar de diplomazwemmers te kijken. Dit 
waarderen wij en zeker ook de kinderen enorm. 
 
De onderstaande kinderen hebben hun zwemdiploma gehaald: 
 
A diploma: Isaiah, Joël, Shanaya, Maisara, Justin, Arcan,                           
Abdurahmaan en Amiesha. 
 
B diploma: Danial, Sana, Soumaya, Mohammed, Berrak, 
Asude, Sophie, Justine en Jelena. 
                    
C diploma: Bram, Nora en Wiraisha. 

                       
 
Zwemvaardigheid 1: Kayra, Kerem, Natali en Raphaël 
 
Zwemvaardigheid 2: Abulfazel, Pascal en Martijn 
 
Zwemvaardigheid 3: Sera 

         

 
 
ALLEMAAL NOGMAALS GEFELICITEERD !!!!!! 



Helaas zijn er een aantal kinderen gestopt met de zwemlessen. 
Dit om verschillende redenen, b.v. omdat ze alle diploma’s 
hebben behaald, het C Diploma genoeg vinden, na het B diploma 
een andere sport willen doen enz. 
 
Wij vinden dit uiteraard jammer !!!! 
 
We kregen wel leuke reacties van ouders/ kinderen bij hun 
opzegging. Een aantal willen we met u delen. 
 
Bram ( C diploma ): Hij heeft een fijne tijd bij jullie gehad. 
Bedankt voor jullie inzet. 
 
Asude ( B diploma ): Na het behalen van haar B-diploma gaat 
ze verder op school voor haar C- diploma. Bedankt voor de 
zwemlessen. 
 
Sophie ( B diploma ): Ik wil jullie bedanken voor alle support, 
aandacht en vooral heel veel geduld. Jullie hebben haar zo goed 
begeleid !! Dikke pluim. Tot over een paar maanden voor de 
jongste. 
 
Sera ( A-B-C en Zwemvaardigheid 1-2-3 ): na alle diploma’s 
te hebben behaald bij jullie, willen wij jullie bedanken voor de 
afgelopen jaren. 
 
Justine ( B diploma ): Bedankt voor alle fijne zwemlessen !! 
Justine gaat stoppen met zwemmen omdat ze nu op ballet mag. 
 
Jelena ( B diploma ): Vandaag heeft mijn dochter haar B 
diploma behaald. En gaat stoppen. Wel wil ik graag even melden 
dat ik super tevreden ben geweest met de zwemlessen en dat 
jullie spoedig een nieuw lid erbij krijgen, mijn jongste zoon. 
 
Milou ( A-B-C en Zwemvaardigheid 1-2-3 ):Wij willen jullie 
bedanken voor de fijne tijd die onze 3 meiden bij jullie hebben 
gehad en wensen jullie veel succes in de toekomst. Milou gaat 
stoppen omdat het moeilijk meer te combineren valt met haar 
studie. 



1e kwartaal planning: 
 
 

6 januari: 1e zwemles in 2020 
 

17 februari: oefenen met bovenkleding aan in de diplomabaden. 
  

Kleding eisen:  
 

 
 

 
 

 
 
 
24 t/m 28 februari: Schoolvakantie. Wij geven gewoon zwemles. 
 
24 februari: oefenen met bovenkleding aan in de diplomabaden. 
 
2 maart: oefenen met bovenkleding aan in de diplomabaden. 
 
9 maart:  proefzwemmen voor de A-B-C- diplomabaden.  
 
16  Maart: proefzwemmen voor de A-B-C- diplomabaden. 

 
23 maart: Diplomazwemmen A-B en C. 
                  De kinderen in het AA bad hebben nu geen les. 
 
30 maart: gewoon zwemles. 



Kleurplaat 
 
 

 


