
 
 

 

 4e 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. 

                              



 13 juli: De laatste zwemles voor de grote vakantie. 
              Normaal gesproken hadden we dan een ouder/ kind les. 
              Dit kon helaas niet i.v.m. de Corona regels. 
 
Nu hadden we voor alle kinderen die toen al zwommen een verrassing. 

             
 

 
 
 
Dit was geweldig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Dit apparaat lag in het water. We hadden alle kinderen verzamelt in de hal met 
de gordijnen dicht. Dus niemand kon er iets van zien. 
Toen de deur eenmaal open ging, was er een luid gejuich. GEWELDIG !!!!!! 
Ze hebben heel veel plezier gehad, ( wij ook ) zoveel blijde gezichten zien deed 
ons ook goed. 
Helaas een leeg apparaat i.v.m. de privacy wet. 
Wij mogen geen foto’s van de kinderen plaatsen zonder toestemming. 
 
Er komt nog een brief, waarin we aan u als ouder/ verzorger toestemming 
hiervoor gaan vragen. 
 
 
 



YEHHHHHHH, we zijn weer begonnen !!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
We zijn al weer een poosje bezig met de zwemlessen. 
Na de grote vakantie konden eindelijk ook de kinderen van het ondiepe bad 
weer gaan zwemmen.  
Dit was ook voor ons spannend hoe het allemaal ging verlopen. 
Op 31 augustus was de 1e zwemles. 
Wij hadden als bestuur besloten, om 1 ouder van de kinderen uit het ondiepe bad 
te laten komen kijken.  
Dit moest uiteraard Corona veilig. ( 1,5m afstand en mondkapje op ) 
Dit verliep een beetje rommelig, maar we moesten eraan wennen. 
 
7 september: 2e zwemles, dit verliep gelijk alweer beter. 
De kinderen die geen hulp nodig hadden gingen gelijk de grote kleedcabines in. 
De kinderen met wel hulp gingen zich omkleden in de hal. 
De kinderen waarvan de ouder mocht kijken, gingen zich omkleden op het 
terras. Dit verliep redelijk goed. Even wennen. 
 
14 september: 3e zwemles, deze les verliep alweer veel beter. 
Het was nu duidelijk voor alle ouders en kinderen wie waar moest omkleden en 
waar de ouders mochten zitten om te kijken. 
 
21 september: 4e zwemles: alles ging weer prima.   
 
Dit blijven we verder zo doen totdat er weer veranderingen in de Coronaregels 
zijn of komen. 
 
Namens het bestuur van de Watervrienden Rotterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verjaardagen  

 

Oktober:  1- Meester Paul 

 5- Ömer, Mint en Meester John 

 6- Polly 

 7- Berat 

 10- Hailie en Naz 

 12- Ryan 

 17- Jaimy  

 18- Kayra 

 26- Shanaya 

 

November:   2-Jack 

 5- Arcan 

 12- Ceylinaz 

 19- Ilyas 

                 

December:   7- Ilias en Meester Johan                     

  9- Kyan   

 12- Aaliyah en Romaissa 

 13- Meester Daan 

 19- Stella en Imme 

 19- Juf Marlies 



                              4e kwartaal planning: 

 
19 oktober: Herfstvakantie ( zwemles onder voorbehoud aantallen) 
 

26 oktober: Oefenen met bovenkleding aan voor het A-B-C diploma. 
 

2 november: Oefenen met bovenkleding aan voor het A-B-C diploma. 
 

9 november: Oefenen met bovenkleding aan voor het A-B-C diploma. 
 

14 november: Banenzwemmen voor Sophia. Onder voorbehoud. 
 

16 november: 1e Proefzwemmen voor het A-B-C diploma en de 
zwemvaardigheden. 
 

23 november: 2e Proefzwemmen voor het A-B-C diploma en de 
zwemvaardigheden. 
              Uiterste datum inleveren kleurwedstrijd Sinterklaas 
 

30 november: Hopelijk komt er hoog bezoek: Sinterklaas. 
 

7 december: Diplomazwemmen A-B-C en de zwemvaardigheden. 
Helaas moet dit nu ook nog aangepast worden door de RIVM regels. 
Per kind mogen er 2 volwassenen mee komen om te kijken. 
GEEN kinderen, omdat de volwassenen rondom het zwembad op stoelen 
geplaatst worden. Dit is te gevaarlijk voor de kinderen. 
 

Alle betrokken ouders krijgen een brief met daarop het aangepaste programma 
voor deze avond. 
 

Kleding eisen voor het PROEF en DIPLOMAZWEMMEN:  
 

 
 

 
 

 
 

14 december: De laatste zwemles van dit kalenderjaar, of we weer ouder/kind 
kunnen en mogen weten we nu nog niet. 
 

21 en 28 december: Kerstvakantie ( 2 weken geen zwemles )  
 

4 januari 2021: de 1e zwemles van 2021 



    
 
 

Wij zwemmen mee voor het 
Sophia Kinderhersencentrum. 
             
Op zaterdag 18 april 2020. (uitgesteld naar 14 november) 
 

Vanwege de verscherpte richtlijnen vanuit de rijksoverheid en onze 
verantwoordelijkheid met betrekking tot het voorkomen van een verdere 
verspreiding van het Corona virus, zal het evenement “Zwemmen voor 
Sophia” gepland op zaterdag 18 april a.s. uitgesteld worden. De nieuwe 
datum zal gepland worden in het najaar van dit jaar. 
 

Dus nu onder voorbehoud: zaterdag 14 november. 
 
 

Vorig jaar hebben wij hier ook aan mee gedaan.  
 
 

9 mrt. 2019:  5 uur banenzwemmen voor Sophia. 
  

Zoals bij velen 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.  
 
 

https://www.sportenvoorsophia.nl/team/watervrienden-rotterdam-2/doneren 

 



 
 
Naam: ……………………………………………………………………… 
 
Leeftijd: ……….. jaar 
 
Lesuur:   1e  of   2e ( graag doorkrassen wat niet van toepassing is ) 


