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Agenda
april 2022

zaterdag 02 april 2022 Wedstrijdzwemmen

Try-out sport Wedstrijdzwemmen - deel 3 (Drieburcht)

zondag 03 april 2022 Wedstrijdzwemmen

Centrale training Watervrienden Nederland voor bondsploeg kandidaten op uitnodiging (Drieburcht)

vrijdag 08 april 2022 Algemeen

Diplomazwemmen voor diploma C in de Reeshof. Let op: de zwemlessen voor kinderen gaan niet 
door. Het senioren zwemmen en de trainingen van het synchroonzwemmen gaan wel door.
Diploma C: omkleden om 18.55 uur

zaterdag 09 april 2022 Wedstrijdzwemmen

Try-out sport Wedstrijdzwemmen - deel 4 (Drieburcht)

zaterdag 09 april 2022 Algemeen

Diplomazwemmen voor diploma A, B en Wereldzwemslagen in de Drieburcht. Let op: de zwemlessen 
voor kinderen gaan niet door. De trainingen van de wedstrijdgroep gaan wel door.
Diploma A: omkleden om 12.25 uur
Diploma B: omkleden om 13.35 uur
Wereldzwemslagen 1, 2 en 3: omkleden om 14.35 uur

zondag 10 april 2022 Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL deel 1 (Tilburg)

zondag 10 april 2022 Algemeen

Diplomazwemmen voor diploma Zwemvaardigheid en Survival in de Reeshof. Let op: de zwemlessen 
voor kinderen gaan niet door. 
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3: omkleden om 09.05 uur
Survival 1, 2 en 3: omkleden om 10.35 uur

woensdag 13 april 2022 Algemeen

Algemene ledenvergadering 2022
Wijkcentrum Heyhoef – zaal Seoel. Aanvang: 20.00 uur
Als je hierbij aanwezig wilt zijn, stuur dan voor 11 april een e-mail naar: 
secretaris@tilburgsewatervrienden.nl

Vrijdag 15, zaterdag 16, zondag 17 en dinsdag 19 april 2022

Geen zwemactiviteiten in verband met Pasen

maandag 18 april 2022 Evenementen

Paaseieren zoeken van 10 tot 12 uur bij Bosvreugd in Tilburg.
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Activiteiten
Aangezien we een zwemvereniging zijn voor en door onze leden doen we ook allerlei leuke 
dingen buiten het zwemmen om. Hieronder vind je een paar van onze gezellige activiteiten.

Paaseieren zoeken
Op maandag 18 april, tweede paasdag, is het weer zover: Paaseieren 
zoeken bij de Tilburgse Watervrienden! Bij Bosvreugd wordt ook dit jaar 
weer druk geknutseld, gegeten van de pannenkoeken en ook eieren 
zoeken in het bos. Van 11 tot 13 uur mogen alle leden en hun broertjes en
zusjes tot en met 9 jaar meedoen. 
Schrijf je dus gezellig in op het zwembad.

Pinksterkamp
De regisseur Cay Camera zit in grote moeilijkheden. Zijn beste
personage, Daan Draaiboek, is uit het bioscoopscherm gekomen en
zit nu vast in de echte wereld. Daardoor kan Cay nu geen films
meer maken en ook Daan wil graag terug naar zijn eigen
filmwereld. In de Kathe bioscoop moeten we proberen om Daan
weer terug door het scherm te krijgen.
Alle leden tot en met 13 jaar kunnen inschrijven vanaf 22 april tot
en met 22 mei voor slechts € 22,50 voor drie dagen eten, spelen en
2 nachtjes slapen in een tent. Geef je dus nu op bij onze
vrijwilligers op het zwembad en ontvang een geweldige, unieke
Pinksterkamp sleutelhanger cadeau!

Zaterdag 4 juni begint het kamp om 11 uur. Maandag 6 juni is het 
kamp om 14 uur afgelopen. 

Bekijk nu de Pinksterkamp teaser op Youtube:

https://youtu.be/QvIvxjz8aUQ
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Kwaliteit zwemonderwijs
Onlangs was er een item in het programma radar over de kwaliteit van het 
zwemonderwijs.(https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/
nederlands-zwemonderwijs-onder-de-maat/)

Wij als vereniging hebben hier ook vragen over gehad van leden, hoe het bij 
onze vereniging geregeld is.

De Tilburgse Watervrienden leiden op voor de nationale zwemdiploma’s 
(Zwem-ABC) en zijn aangesloten bij de Nationale Raad Zwemveiligheid 
(NRZ) (https://www.nrz-nl.nl). Om dat te mogen doen hebben wij de  
Licentie Nationale Zwemdiploma’s.  

Onze vrijwilligers zijn allemaal opgeleid voor instructeur of assistent instructeur. Wij mogen 
binnen onze vereniging onze eigen instructeurs opleiden naar de richtlijnen en eisen van de 
NRZ. Deze houden ook toezicht dat dit gaat zoals dat beschreven is bij de raad (NRZ). Ook 
zijn al onze vrijwilligers in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor het 
werken met kinderen en kwetsbare personen.

Alle instructeurs / assistent instructeur in opleiding staan onder begeleiding van 1 of 
meerdere volledig opgeleide instructeurs. Al onze instructeurs krijgen meerdere malen per 
jaar een bijscholing. Dit is een eis vanuit onze bond (NRZ) om onze licentie te behouden. 

Als er nog vragen zijn horen wij het graag!

Complimentenweek
In de week van 4 tot en met 10 april 2022 is het
complimentenweek.

Onze vereniging mag ook dit jaar daar weer aan
deelnemen. Deze week wordt georganiseerd door
de gemeente, dit om alle vrijwilligers van onze
vereniging even in het zonnetje te zetten, voor wat ze voor
onze vereniging doen!

Alle leden kunnen een leuke foto maken op het bad met een
compliment voor onze vereniging of een vrijwilliger.

Deze mag je via WhatsApp delen met ons via 06 53 77 64
24. Wij delen deze dan op onze website en Facebook

pagina.

Commissie vrijwilligers
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Diplomazwemmen 8, 9 en 10 april
Let op: op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 april gaan de zwemlessen voor kinderen niet 
door. Het senioren zwemmen, de trainingen van de wedstrijdgroep en het 
synchroonzwemmen gaan wel door.

Publiek bij het diplomazwemmen
Goed nieuws! Tijdens het diplomazwemmen mogen er twee toeschouwers per 
examenkandidaat binnen komen kijken (en aanmoedigen). Op zaterdag mag dat 
vanaf de tribunes, op vrijdag en zondag in
het bad.

Omkleedtijden
Vrijdag 8 april, zwembad Reeshof
Diploma C: omkleden om 18.55 uur

Zaterdag 9 april, zwembad Drieburcht
Diploma A: omkleden om 12.25 uur
Diploma B: omkleden om 13.35 uur
Wereldzwemslagen: omkleden om 14.35 uur

Zondag 10 april, zwembad Reeshof
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3: omkleden om 9.05 uur
Survival 1, 2 en 3: omkleden om 10.35 uur

Opleidingen
Wisten jullie dat we  binnen de Tilburgse Watervrienden  al 
heel lang een opleiders groep actief hebben om onze 
vrijwilligers op te leiden tot gecertificeerde instructeurs.

Momenteel bestaat de opleiders groep uit Martin, Cay, Fanny, 
Peggy, Yvette en Resi.

Wij verzorgen de opleidingen Assistent zwemleider en lesgever 
zwem ABC.

Daarnaast geven we ook bijscholingen aan onze vrijwilligers om te zorgen dat wij allen up to 
date blijven.

Momenteel zijn we druk bezig met het afronden van Lesgever
zwem ABC.

Tijdens deze cursus hebben we theorie avonden en praktijk
middagen.

Ook hebben ze onlangs hun EHBO diploma en hun C diploma
behaald  wat vereist is voor het behalen van diploma.

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971

Ingeschreven bij de KvK te Tilburg onder nummer 40258678
Website: www.tilburgsewatervrienden.nl Post: postbus 5, 5000 AA Tilburg
E-mail: info@tilburgsewatervrienden.nl Telefoon: 06-53776424

Pagina 4 van 5



Nieuwsbrief maart 2022

Nu moeten er nog enkele praktijklessen worden beoordeeld en het groepsgesprek worden 
afgerond en dan hebben we nog meer gediplomeerde lesgevers aan het bad staan.

Ook hebben we het afgelopen seizoen een cursus assistent zwemleider met goed resultaat 
afgerond en deze cursisten gaan dan hopelijk ook de vervolg cursus volgen.

Dus achter de schermen zorgen we met zijn allen dat iedereen van alle veranderingen en 
nieuwe dingen op de hoogte blijven.

Mocht je interesse hebben om ons team te komen versterken en heb je vrije tijd over, of vind
je het leuk om ook les te geven aan anderen dan ben je van harte welkom.

Voor de cursus moet je wel minimaal 14 jaar oud zijn.

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet op je eigen e-mailadres? Ga dan naar 
tilburgsewatervrienden.nl/aanmelden.
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