
Nieuwsbrief december 2016

Voor u ligt de nieuwsbrief voor alle leden van de Tilburgse Watervrienden. Dit is de 
laatste nieuwsbrief van dit jaar, dus wensen we u fijne feestdagen. We wensen u voor 
2017 weer een mooi zwemjaar toe.

Agenda

Watervrienden
De manier waarop bij de Tilburgse Watervrienden zwemles gegeven wordt, is een 
speelse en ontspannende manier, waarbij de leerlingen centraal staan. Dit houdt in 
dat er met veel plezier maar toch hardwerkend zwemmen geleerd wordt. In de 
meeste gevallen bestaan de groepjes uit vier tot tien leerlingen. 

Nog niet uitgezwommen?
Wist je dat, na het halen van je C diploma, er nog heel veel leuke dingen te doen zijn?

Kijk eens op onze website of bijvoorbeeld snorkelen iets voor jou is. Of misschien 
spreken de andere lessen je wel aan. Denk dan aan zwemvaardigheid 1/2/3, 
survivalzwemmen, plankspringen, wedstrijdzwemmen, wereldzwemslagen of
synchroonzwemmen.

Meld je snel aan via de site www.tilburgsewatervrienden.nl en kom een paar 
proeflessen volgen!

Zwemmen is leuk en ook hier kun je diploma’s voor halen!
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December 2016
Vrijdag 9 december Diplomazwemmen in zwembad Reeshof

Zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Omkleden om18:20uur.
Zaterdag 10 december Diplomazwemmen in de Drieburcht

Diploma A. Omkleden om 11:20uur.
Diploma B. Omkleden om 12:20uur.
Diploma C. Omkleden om 12:20uur.
Survival 1 & 2. Omkleden om 13:25uur. 
Wereldzwemslagen 1 & 2. Omkleden om 13:25uur. 

Zondag 11 december Diplomazwemmen in zwembad Reeshof
Snorkelen 3. Omkleden om 10:50 uur. 

vrijdag 23 december 2016 Geen zwemactiviteiten vanwege Kerstmis
zaterdag 24 december 2016 Geen zwemactiviteiten vanwege Kerstmis
zondag 25 december 2016 Geen zwemactiviteiten vanwege Kerstmis
dinsdag 27 december 2016 Geen zwemactiviteiten vanwege Kerstmis
vrijdag 30 december 2016 Geen zwemactiviteiten vanwege oud en nieuw
zaterdag 31 december 2016 Geen zwemactiviteiten vanwege oud en nieuw
Januari 2017
zondag 01 januari 2017 Geen zwemactiviteiten vanwege nieuwjaar
dinsdag 03 januari 2017 Geen zwemactiviteiten vanwege nieuwjaar
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Zwemmen op zaterdag? Pasje mee!
Als u of uw kind(eren) op zaterdag zwemmen in zwembad de Drieburcht, denkt u er 
dan aan dat u de lidmaatschapskaart en de toegangpas meeneemt, anders kan 
het zijn dat u het bad niet in kunt.

Try Out Sports
Afgelopen weekend was weer de afsluiting van de eerste ronde Try Out Sport. De 
kinderen hebben kunnen kiezen uit Survival, Snorkelen en Wedstrijdzwemmen. Hierbij
hebben de kinderen kunnen ervaren wat wij als Tilburgse Watervrienden te bieden 
hebben buiten de zwemlessen voor de Diploma's ABC. 
Wat we allemaal nog meer te bieden hebben op gebied van zwemmen vindt u op onze
website http://www.tilburgsewatervrienden.nl 

Vacatures
Voor onze vereniging zijn we nog op zoek naar:

Trainers wedstrijdgroep m/v
Secretaris wedstrijdgroep m/v
Controlemedewerkers m/v

Als u interesse hebt, laat dit dan even weten op info@tilburgsewatervrienden.nl.

Gekleed zwemmen, ook in het ondiepe!
Een kind dat per ongeluk in het water terecht komt, heeft meestal geen zwemkleding 
aan. Daarom wordt tijdens het diplomazwemmen getoetst of een kind zich ook 
gekleed kan redden. Dit vinden wij zo belangrijk dat we om de week in zowel het 
ondiepe als het diepe bad met kleren aan oefenen.

• Kinderen in het ondiepe bad 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.
• Bij survivalzwemmen wordt iedere week met kleren aan gezwommen.
• Een instructeur kan in het belang van kinderen afwijken van deze data.

Data gekleed zwemmen seizoen 2016-2017:
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Vrijdag: Zaterdag: Zondag:
2 en 16 december
6 en 20 januari
3 en 17 februari
3, 17 en 31 maart
14 en 28 april
12 en 26 mei
9 en 23 juni
7 en 21 juli

3 en 17 december
7 en 21 januari
4 en 18 februari
4 en 18 maart
1, 15 en 29 april
13 en 27 mei
10 en 24 juni
8 en 22 juli

4 en 18 december
8 en 22 januari
5 en 19 februari
5 en 19 maart
2, 16 en 30 april
14 en 28 mei
11 en 25 juni
9 en 23 juli
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