
Nieuwsbrief augustus 2018
Hopelijk hebben jullie allemaal een goede vakantie had en weer veel zin om te gaan 
zwemmen! Wij hebben in ieder geval veel zin in seizoen 2018-2019. In deze nieuwsbrief vind 
je wat er gebeurd is tijdens de vakantie en wat er nog aan gaat komen. 

Agenda
oktober 2018

zondag 7 oktober 2018

Figuurdrijven te Tilburg

26, 27 en 28 oktober 2018

Laatste dag diplomakaarten inleveren

november 2018

zondag 18 november 2018

Synchroonzwemmen: Centraal diplomazwemmen te Deurne

vrijdag 23 november 2018

Diplomazwemmen in de Reeshof

zaterdag 24 november 2018

Diplomazwemmen in de Drieburcht

zondag 25 november 2018

Diplomazwemmen in de Reeshof

30 november, 1 en 2 december 2018

Kijkles: per kind mag er 1 ouder/verzorger in het bad komen kijken. Graag zelf slippers
of badschoenen meenemen.

Pieten op het bad

december 2018 – januari 2019

21 december 2018 tot en met 1 januari 2019

Geen zwemactiviteiten in verband met Kerstmis en oud en nieuw

Aanpassingen Zwem-ABC
Vanaf dit seizoen werken we met de aangepaste eisen van het Zwem-ABC. Bij het B-diploma 
moeten de kinderen nu bijvoorbeeld val achterover maken. Ook zijn een aantal afstanden 
aangepast en wordt geprobeerd nog beter aan te sluiten op de realiteit. 
De volledige eisen vindt u terug op: www.tilburgsewatervrienden.nl/Zwem-ABC.
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Kleidingeisen A-diploma
De kledingeisen voor het A-diploma zijn aangepast. Vanaf nu moeten kinderen die oefenen 
voor hun A-diploma lange kleren aan. De kledingeisen zijn nu:

• Badkleding
• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen
• Lange broek. Lange broeken die naadloos aansluiten op de huid (zoals leggings) zijn 

niet toegestaan.
• Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool

zijn niet toegestaan)
• Tevens is het toegestaan dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange 

mouwen of rok /blouse met lange mouwen dragen. De jurk / rok moet tot over de knie 
reiken.

Kleidingeisen C-diploma
De kledingeisen voor het C-diploma zijn aangepast. Vanaf nu mogen de kinderen nu elk soort 
jas aan die ze willen, het hoeft dus geen windjack of regenjas te zijn, maar dat mag natuurlijk
nog steeds.

Gekleed zwemmen op vrijdag, zaterdag en zondag
• Kinderen in het ondiepe bad in zwemkleding en een T-shirt.
• Kinderen vanaf kleurcode blauw zwemkleding en de betreffende kleding voor het 

Zwem-ABC en zwemvaardigheidsdiploma’s.
• Let op dat je bij de zwemvaardigheidsdiploma’s ook een plastic zak zonder gaten mee

moet nemen om op te drijven.
• Voor het survival-zwemmen dienen iedere week de kleren meegenomen te worden.
• Een instructeur kan in het belang van kinderen afwijken van onderstaande data.

Nieuwe website
We hebben in de vakantie hard gewerkt aan een nieuwe website om alles nog makkelijk te 
kunnen vinden. Neem gerust regelmatig een kijkje op www.tilburgsewatervrienden.nl om
zeker te weten dat je van alle nieuwtjes op de hoogte blijft.
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Vrijdag Zaterdag Zondag

7 en 21 september
5 en 19 oktober
2, 16 en 30 november
14 december
11 en 25 januari
8 en 22 februari
8 en 22 maart
5 april
3, 17 en 31 mei
14 en 28 juni

8 en 22 september
6 en 20 oktober
3 en 17 november
1 en 15 december
12 en 26 januari
9 en 23 februari
9 en 23 maart
6 april
4 en 18 mei
1, 15 en 29 juni

9 en 23 september
7 en 21 oktober
4 en 18 november
2 en 16 december
13 en 27 januari
10 en 24 februari
10 en 24 maart
7 april
5 en 19 mei
2, 16 en 30 juni
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