
 
 

 

 3 Kwartaalblad 2021 

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. 

 
 
 
 
 



 

Verjaardagen  

 

Juli:   3- Martijn 

  7- Meester Ronald 

 13- Nora P. 

 19- Evana 

 22- Ivo 

  

Augustus:   1- Jelaisa 

 9- Tobias 

 13- Abdurrahman 

 18- Maisara 

 19- Fitz 

 21- Keano v.d.S. 

 22- Nora v.d.B. 

 22- Himani 

 25- Iyad 

 28- Bejan  

 30- Isaiah 

    

September: 12- Aiden 

   14- Maysa 

  15- Lise 

   16- Thomas  

   18- Sylvester 

  

  



      3e kwartaal 2021 planning, afhankelijk van de protocollen: 

 
5 juli: Diplomazwemmen voor A-B-C. 
 
 

Kleding eisen voor het DIPLOMAZWEMMEN:  
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Diplomazwemmen A-B-C. 
Dit moet nu ook nog aangepast worden door de RIVM en  
verantwoord zwemmen met corona regels. 
 
Per kind mag er 1 ouder op het terras kijken.  
Uiteraard moeten de ouders onderling 1,5m afstand houden van elkaar en van de 
zwemlesgevers. 
 
Alle betrokken ouders hebben een bericht gehad met daarop het aangepaste programma 
voor deze avond.  
 

12 juli: Laatste zwemles voor de grote vakantie. 
 
Wij gaan er weer een feestje van maken. 
 
Dus zeker komen !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  

30 augustus:  is weer de 1e zwemles van het zwemjaar. 
 
 
 
 
 



De volgende kinderen mogen op 5 juli diploma zwemmen !!! 
 
Voor het A diploma:  Jayson 
 Filip 
 Nora 
 Gioia 
 Nadir 
 Hailie 
 Naz 
 Joep 
 Tobias. 
 
Voor het B diploma:  Fitz 
 Lise 
 Sevcan 
 Ceylin. 
 
Voor het C diploma:  Isaiah 
 Keano 
 Maisara 
 Thao My. 
 

 
Wij hopen dat al deze kinderen ook daadwerkelijk het zwemdiploma  
gaan behalen. 
 
Wij kunnen volgens de coronaregels gelukkig 1 ouder per kind naar binnen laten om te 
kijken. Uiteraard moet dit op 1,5m afstand van elkaar en van ons als zwemlesgevers. 
De ouders gaan op gepaste afstand op de aangewezen stoelen zitten op het terras. Bij het 
lopen is het mondkapje verplicht. Uiteraard dient iedere ouder ook schoenhoesjes te 
dragen over hun schoenen voor de hygiëne.  
 
Wij hebben onze uiterste best gedaan om in ieder geval 1 ouder per kind naar het 
diplomazwemmen te kunnen laten lijken. Meerder ouders per kind was helaas niet 
toegestaan omdat het zwembad te weinig ruimte heeft om de 1,5m onderlinge afstand te 
kunnen garanderen. 
 
 
 



 Wanneer ben je zwemveilig:  
 
Zwemdiploma A gehaald: Je beheerst dan de basisvaardigheden voor een 
zwembad zonder attracties. 

Zwemdiploma B gehaald: Je beheerst dan de vaardigheden voor een 
stroomversnelling, zwembad met attracties, zoals een                           
(rustige wildwaterbaan) glijbaan en een golfslagbassin. 

Zwemdiploma C gehaald: Je beheerst dan de vaardigheden voor een 
zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, 
zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten. Ook de wat wildere 
wildwaterbaden zijn te doen.  (behalve in de zee).  

 

Dus ouders laat uw kind minimaal doorgaan voor het C diploma.  
 
   
 
Kwartaalblad 4 en de website: 
 
Wij zouden het heel leuk vinden als er ouders en/of kinderen een stukje op onze website 
zouden willen zetten. Ook mogen de kinderen iets schrijven en/of tekenen voor het 
volgende kwartaalblad. Ik ga ze dan vanaf het 4e kwartaalblad en verder erin verwerken.  
De kinderen kunnen dan in de grote vakantie hieraan werken. U mag dit dan naar mij 
mailen of vanaf de 1e zwemles na de vakantie ( 30 augustus ) mee laten nemen.  
 
Ik wil graag het kwartaalblad gaan uitbreiden met leuke dingen ook van de kinderen.  
Dus kids zet hem op. 
 

 Internet: www.watervriendenrotterdam.nl. 
 Mail voor het kwartaalblad: cobie58@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Het afgelopen corona jaar:  
 
Sommige mensen hebben zelfs dichtbij te maken gehad met het Corona virus.  

Het zwembad werd weer gesloten en de zwemlessen gingen dus weer niet door. 
Gelukkig mochten we in maart weer beginnen.  Wij vonden het belangrijk dat in 
ieder geval de kinderen van de diplomabaden konden beginnen. Er waren heel 
wat kinderen die net voor de sluiting door mochten naar het volgende badje. 
Aangezien de kinderen daarna weer 3 maanden niet hadden gezwommen, wilde 
ook eerst kijken wat ze nog wisten. Gelukkig viel het bij de meeste wel mee.  

We zijn op 12 april 2021 weer begonnen met de badjes: AA ondiep, badje 3 en 
badje 2. Hier was ook een groep kinderen net door naar het volgende badje. In 
deze badjes verleren de kinderen de techniek en het watervrees het snelst. Badje 1 
nog niet omdat we eerst weer willen kijken hoe het ging met de kinderen in deze 
badjes.  

Op 17 mei ging ook badje 1 weer van start. 

De zwemvaardigheden, conditiezwemmers en kinderen ouder dan 12 jaar 
mochten helaas nog niet komen voor de zwemlessen. ( RIVM regels ) 

Alle kosten voor de gemiste zwemlessen waren gecompenseerd. 

Gelukkig draait alles weer op volle toeren. Er zijn ook weer wat kinderen 
doorgegaan naar een volgend badje en er zijn ook al weer nieuwe kinderen 
opgeroepen om te komen voor de 1e zwemles. 

Wij zien gelukkig weer de plezier van het zwemmen bij de zwemlesgevers maar 
ook heel duidelijk bij de kinderen. 

Ondanks dit moeilijke zwemjaar mogen er toch heel wat kinderen proberen om 
hun zwemdiploma te gaan halen op 5 juli. De namen lijst ziet u op de voorgaande 
pagina. 

OP 12 juli sluit het zwemjaar voor ons af, hoe we dit gaan doen is nog een 
verrassing.  

MAAR HET WORDT EEN SPECTAKEL !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Bestuur van De Watervrienden Rotterdam. 

 
 
 
 
 
 


