
 
 

 

 3e Kwartaalblad 2022 

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 

        11- Rayan 

        13- James 

        19-  Evana  

        22-  Ivo 

        29-  Nova          

                 

Augustus:   

         1- Jelaisa 

        13-  Abdurrahman 

        22-  Himani 

        22- Nora 

        28-  Bejan 

  

      

September:    

        9- Ertuĝrul 

      12- Aiden 

      15- Manar 

      16- Thomas 

      18- Sylvester         

                



      3e kwartaal 2022 planning: 

 

27 juni:    Diplomazwemmen voor A-B-C en de 
zwemvaardigheden.  
 
De kinderen in het AA bad hebben GEEN zwemles ivm het 
diplomazwemmen.  ( blauwe bandjes) 
Ook voor de kinderen die helaas niet af mogen zwemmen is er geen 
zwemles. 
 
Kleding eisen voor het DIPLOMA en PROEFZWEMMEN:  
 
 

 
 

 
 

 
 
4 Juli:  Laatste zwemles voor de grote vakantie! 
               We maken er een feestje van!  
               Ieder kind mag een papa of mama meenemen voor de  
               zwemles. De ouder doet mee met het kind in hun bad. 
 

11 Juli t/m 19 augustus: SCHOOLVAKANTIE !! 

        DUS GEEN ZWEMLESSEN !!!!          

 

22 Augustus: De 1e zwemles weer na de grote vakantie. 

        

                



                

   Dit geeft het NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid. )aan. 

Hoe snel heeft mijn kind het Zwem-ABC compleet? 

Als het Nationaal Zwemdiploma A eenmaal binnen is, zijn Nationaal 
Zwemdiploma B en het complete Zwem-ABC (= de Nationale Norm 
Zwemveiligheid) ook binnen bereik. Uitgangspunt voor het gemiddelde kind 
om diploma A te halen is een les duur van in totaal 48 klokuren. Voor 
diploma B staan nog eens 12 klokuren, en voor C diploma nog 12 klokuren. 
 
Een rekensommetje voor u als ouder:  
 
A diploma: 48 klokuren x 60min.=2880min: 45 min (onze zwemlessen) 
= 64 lesweken. Wij hebben gemiddeld 40 lesweken per jaar. 
Is dus ruim 1,5 jaar. 
 
B diploma: 12 klokuren x 60min.=720min : 45min= 16 lesweken 
 
C diploma: 12 klokuren x 60min.=720min : 45min= 16 lesweken 
 
Er zijn grote verschillen tussen kinderen in Nederland. De totale duur hangt 
deels af van de kenmerken van de kinderen. Zo duurt het soms even voordat 
een kind zich vertrouwd voelt in water (geen angst) en pikt het ene kind de 
techniek van een zwemslag makkelijker op dan de ander. Daarnaast is de 
kwaliteit van de lesgevers cruciaal. Het goed kunnen aansluiten als lesgever 
op de verschillende kinderen in de groep vraagt veel kennis en expertise. De 
totale les duur hangt niet samen met hoe vaak per week een kind lessen 
volgt. Het maakt niet uit of je 1x, 2x of zelfs 3x per week een les volgt. Wel 
zijn er vraagtekens bij extreem korte cursussen waarbij kinderen binnen een 
beperkt aantal weken hun diploma’s behalen. Hoewel ze op dat moment 
voldoen aan de normen denken we dat ‘snel geleerd’ ook weer ‘snel verleerd’ 
tot gevolg heeft.  

 

 
 
 



 
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.                  

 
 
 
De kinderen die voor hun A diploma gezwommen 
hebben zijn:  
Roya, Aiden, Jack, Sylvester en Abdurrahman. 
 
De kinderen voor het B diploma zijn:  

     Sattijanna, Romaissa, Ilyas, Himani, Jack en Imme. 
 
De kinderen voor het C diploma zijn: 
Nora, Joep, Polly en Tobias. 

 
De kinderen voor Zwemvaardigheid 1 zijn: 
Filip, Manar, Thao My, Thao Vy en Joël. 
 
 
 
 
 
 
 



Diplomazwemmen van 26 juni: 
 
Het was weer zover, diplomazwemmen voor de A-B-C-en 
zwemvaardigheden.  
Diplomazwemmen blijft spannend voor de kinderen en ouders. 
 
We kregen donderdag 23 juni te horen dat het zwembad per 27 juni 
gesloten werd i.v.m. asbest in de machinekamer en het ketelhuis.  
We hebben met veel moeite kunnen regelen dat we zondag 26 juni i.i.g. 
de diplomazwemmers af mochten laten zwemmen.  
Onze vrijwilligers ( wij allemaal) stonden gelijk paraat om dit te kunnen 
doen. Dus ondanks alles een feestje voor deze kinderen. 
 
De organisatie NRZ ( Nationale Raad Zwemveiligheid) had uiteraard 
ook te horen gekregen dat we 1 dag eerder diploma gingen zwemmen. 
Waarom? Vreemd? Dus onaangekondigde controle.  
Na uitleg ter plaatse was er zeker begrip.  We hebben uitgelegd wie die 
vreemde meneer was en waarom hij er was. De kinderen waren nu 
natuurlijk extra gespannen.  
Wij hebben altijd alles bij ons voor het geval er controle komt. Zo nu 
dus ook. Alles door genomen en we konden beginnen. 
 
Gelukkig waren er ook deze keer weer veel familieleden van de partij 
om dit mee te maken. In polonaise op de muziek rond het zwembad 
(dan zakt de spanning wat). Op de plaatsen wachten totdat je er in mag. 
Ze hebben vaak geoefend, maar het blijft een moment opname. Kunnen 
ze het op het moment van het afzwemmen ook. Bij twijfel laten wij de 
kinderen niet afzwemmen. Dat wordt dan in overleg gedaan met de 
ouders en kinderen. Na het afzwemmen weer in polonaise rond het bad 
als afsluiting op de muziek: IK HEB MIJN A-B-C- DIPLOMA!!!! 
 

Aan het einde kregen ze allemaal te horen dat ze geslaagd waren!! 
 
  

  


