
 
 

 

 1e Kwartaalblad 2023 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Betreft: Contributie 2023  
  
Geacht lid,  
  
Ondanks de stijgende kosten voor energie, hebben we de contributie voor 2023 niet 
verhoogd.  
U kunt dit jaar kiezen voor een automatische incasso maandelijks (10 termijnen) of jaarlijks 
(eenmalig). Als u kiest voor om de contributie in 1 keer te betalen, ontvangt u 5% korting. 
Bij eerder stoppen van de zwemlessen wordt er geen geld teruggestort. De opzegtermijn 
voor maandelijkse betalingen is nog steeds 1 maand.  
  
De gezinsleden korting is 10%, dit geldt nu voor elk 2e, 3e, etc kind uit hetzelfde gezin.  
  
Als u kiest voor de jaarlijkse betaling, dan moet u een nieuw machtigingsformulier tekenen. 
Dit graag aangeven aan de penningmeester.  
  
De contributie voor 2023:  
  
Contributie €    350,- *  
Kaderleden € 12,-  
Inschrijfgeld € 10,- **  
Diplomazwemmen € 15,- ***  
  
  
* De Contributie wordt maandelijks in 10 termijnen rond de 23e van elke maand via 
automatische incasso geïncasseerd, met uitzondering van Januari en Juli) of jaarlijks 
(Januari, -5%).   
  
** Bij aanmelding van een nieuw lidmaatschap via het inschrijfformulier krijgt u een 
Tikkie/Betaalverzoek om het inschrijfgeld te voldoen.  
  
*** Als uw kind diploma mag zwemmen krijgt u een Tikkie/betaalverzoek om dit te 
voldoen.  
  
Bij het niet kunnen incasseren zal een Tikkie/Betaalverzoek gedaan worden, om dit alsnog 
te voldoen vóór de aankomende zwemles. Mocht dit niet voldaan zijn, zal het lid geweigerd 
worden voor de zwemles.  
  
Mochten uw gegevens veranderen of veranderd zijn, laat dit dan even weten. Via 
WhatsApp krijgt u vaak informatie en/of een Tikkie/Betaalverzoek.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Nathalie de Jonghe - Tukker  
  
Penningmeester van Watervrienden Rotterdam  
Penningmeester@watervriendenrotterdam.nl  
06 811 78 798  



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 krijgt u een betaalverzoek van  €10,00 inschrijfgeld.                                                                       
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.  
 

 Contributie bedragen met uitleg: zie brief in dit kwartaalblad: 
Contributie 2023. 

      
 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  

 

Januari:    1-  Roya 

  2- Amira M. 

  5- Emir 

 11- Nishu 

 16- Joep 

 18- Pascal 

 20- Fatma   

 28- Samuël    

                 

Februari:   2- Mint 

  3- badjuf Cobie 

  7- Fryad 

         13- Eliab 

 14- Ecrin 

         24- Mohammed El A 

         

 

Maart:    5-  Yaël 

   7- Maher 

9- Raven 

 11- Sjoerd 

 16- Otte 

 19- Jack 

 21- Lexy 

 29- Prince   



           

      1e kwartaal 2023 planning: 

 

9 Januari:   1e zwemles na de Kerstvakantie. 
 
27 Februari:  Voorjaarsvakantie: zwemlessen gaan door!!!! 
 
6 Maart:  1e keer proefzwemmen voor de ABC diploma’s. 
 
13 maart: 2e keer proefzwemmen voor de ABC diploma’s. 
 
20 maart: Diplomazwemmen voor A-B-C   
 
20 maart: 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:  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

  



 

    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:  
Aalliyah, Otte, Jelaisa, Mint en Fatma. 
 
De kinderen voor het B diploma zijn:  
Roya, Aiden, Jack, Sylvester, Ceylinaz, Stella, Maher en 
Abdurrahman. 
 
De kinderen voor het C diploma zijn: 

    Romaissa, Himani en Imme. 
 
Voor Zwemvaardigheid 2 is: 
Manar 

 

Allemaal Hartelijk Gefeliciteerd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

    
 



 
Diplomazwemmen van 12 december: 
 
Het was weer zover, diplomazwemmen voor de A-B-C-en 
zwemvaardigheid 2.  
Diplomazwemmen blijft spannend voor de kinderen en ouders. 
Sinterklaas net achter de rug ( wat meestal ook spannend is). 
 
Er was weer heel goed geoefend. Helaas haalde niet alle kinderen het 
duikzeil in 1 keer door het gat met het duiken. Voor het A diploma 3m. 
voor B en C 6m vanaf de kant. Dat is best een stuk hoor!                  
Deze kinderen mochten dus ook nog niet afzwemmen. Ze gaan nu nog 
meer hun best doen om er bij de volgende keer zeker bij te zijn.  
 
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 tot dat 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!! 
 

              UITERAARD GROOT FEEST !!! 
 
Ieder kind kreeg het officiële Nationale zwemdiploma en een mooie 
bronzen, zilveren of gouden medaille. 
 

        
 
 
 



Interview met badmeester: John Breure. 
 
Wat is je naam? 

John, maar ik luister ook naar badmeester of hé. 

Wat is je leeftijd? 

52 jaar jong. 

Heb je een partner? 

Ja, een hele lieve zwemjuf Daniëlla. 

Heb je kinderen? 

Ja, ik heb een tweeling van 20 jaar: Joey en Famke. 

Wat zijn je hobby’s? 

Netflixen en Clash of Clans spelen. Maar ook lekker eten daarom zit ik 3x per 
week bij BasicFit! 

Wat is je beroep? 

Ik werk in het ziekenhuis en maak de computerprogramma’s beter. 

Hoelang ben je al lid van De Watervrienden? 

Bijna 45 jaar! 

Op welke manier ben je bij De Watervrienden gekomen? 

Voor mijn eigen zwemles toen ik 8 jaar was in Sportfondsenbad Zuid. 

Wanneer ben je zwemles gaan geven? 

Toen ik 12 jaar was mocht ik al een beetje helpen. Mijn moeder gaf zwemles 
en ik moest toch wachten op de wedstrijdtraining. Het echte zwemles geven 
is op Hoogvliet begonnen, daarna naar Rotterdam zuid en daarna naar 
Overschie. 

       Badmeester: John. 


