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Diplomazwemmen
In november was er bij het
diplomazwemmen twee uur voor
alle A kandidaten gereserveerd. Er
is dan alle ruimte om uw kind te
bekijken. Een kleine storing van het
geluid aan het begin van het
diplomazwemmen, mocht de pret
niet drukken. Er hebben 58
kinderen voor hun A-diploma
afgezwommen; bij het B-diploma
waren er 48 kinderen.
De dag ervoor hebben 20 kinderen
hun C-diploma gehaald. Voor ZVH
1 was er 1 kind, voor ZVH2 waren
er 2 en voor ZVH3 waren er 4. Voor
snorkelen 3 kinderen en voor
survival ook 3.
Ook het diplomazwemmen in maart
2015 voor A en B gaat 3 uur duren.
We starten met alle A-kandidaten
om half vier. De B-groep is in
tweeën gedeeld. Bij het zwemmen
voor het A-diploma zal het erg druk
worden. Er is maar beperkt aantal
zitplaatsen, dus houd er rekening
mee dat u moet staan.

EHBO- diploma
En dan is het toch nog gelukt! De
namenlijst van mensen die hun
diploma hebben gehaald.

Mary de Weerd - Chantal Erwich -Marc
Brinkhoff- Barbara Gutteling - Pauline
van Loon - Marianne Beukema Marcel Hoff – Gerard Eijkelhoff – Wim
Witjes – Marleen Boonstra - Ilse
Potjewijd – Marloes Stoltz – Lieske
Hofland – Angelique Engelen-van
Tright – Fred en Bas Broekman –
Sandra Derks-Nieuwenhuizen – Georg

Dietrich – Irma Dietrich-Janssen –
Gabriëlle Haverdil-Lentjes – Maurice v.
d. Brink – Leonie Bax – Nadine van
Iperen – Hanneke Houkes – Michel van
Beek – François Dreuning – Patricia
Doppenberg-Laurentzen.
Maar dan zijn er ook nog mensen die
al bevoegd waren:
Norbert Wienholt heeft een kleine
basis van EHBO, maar is BHV-er,
brandbestrijdingen kan reanimatie
uitvoeren en levensreddende
handelingen verrichten.
Nyncke Sonnenberg: heeft EHBO en
kinder EHBO. Soeniel Rambali is
volledig bevoegd, ook reanimatie.
Ilse Tax heeft ook EHBO vooral op het
kind gericht. Remco Liet ook EHBO en
reanimatie. Arie Vonk ook EHBO.
Misschien zijn er intussen instructeurs
bijgekomen die ook diploma’s hebben.
Meld dat dan bij Irma
Dietrich:irma_janssen57@live.nl

Kaartcontrole zwemles
zondag
Omdat er op zondagmorgen
niemand achter de balie zit om de
lidmaatschapskaartjes te
controleren, kan het zijn dat een
collega van bad West u vraagt om
het kaartje van uw kind bij hen te
laten zien. Als u dat niet bij u hebt,
iets dat eigenlijk niet kan omdat de
kaartcontrole aan de badrand is,
kunnen ze u de toegang ontzeggen.
Als het goed is ligt er aan de balie
van bad West nu een lijst met de
naam en geboortedatum van onze
leskinderen, zodat zij eventueel iets
na kunnen kijken.
Wij hopen natuurlijk dat er iemand
is die (eventueel bij toerbeurt) de
kaartjes bij onze balie controleert.
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In alle gevallen dus altijd het
lidmaatschapskaartje meenemen.

Verenigingskleedkamers
Bij onze balie hebben we zes
kleedruimten. Omdat er
onduidelijkheid is over het woord
‘mix’ dat op de bordjes staat, want
“er liep een man door kleedkamer
3”, heeft de commissie het
volgende besluit genomen:
Kleedkamer 1 en 2 zijn voor de
dames, de derde kleedkamer, dicht
bij de balie, is voor moeders met
kinderen. Kleedkamer 4 voor vaders met kinderen en 5 en 6 voor
heren. We hopen dat het nu duidelijk is. Voor de instructeurs maken wij een uitzondering: Vrouwelijke instructeurs met kinderen
kunnen gebruik maken van kleedkamer 1, 2 en 3. De mannelijke
instructeurs van 4, 5 en 6.

Geboren

Christiaan Schuurmans, instructeur
op zaterdagmorgen heeft er een
zoon bij gekregen. Hij heet Vince
en hij is het broertje van Fleur,
Stijn en Lana. Ook Heidi willen wij
feliciteren met de geboorte van
haar zoon. Geniet ervan nu hij nog
klein is, want voor je het weet is hij
al zo groot dat ook hij op zwemles
zit!

Kijklessen
Alleen op iedere laatste
les van de maand mag u bij
de les blijven kijken. Dit geldt
voor alle badjes, dus ook voor
het 50 meter bad!! Voor alle
andere dagen is het de
bedoeling dat u na een paar
minuten de zwemzaal verlaat.
Vijf minuten voor het einde
van de les mag u weer komen
kijken! Wij gebruiken de klok
in het bad, die loopt vaak
anders dan de uwe! Voor een
enkel kind is er een bijzondere
afspraak. Dat weet de
instructeur!
Beneden mag er altijd één
‘plasouder’ blijven zitten.
Commissie diploma zwemmen

Afscheid van Cindy Prudon
Cindy is al op jonge leeftijd
begonnen met het geven van
zwemles op zondagmorgen. Zij
deed dat samen met Marc
Brinkhoff. Tijdens haar werk bij de
Marine, waarbij ze veel op zee zat,
werd het helpen in het zwembad
even op een laag pitje gezet. Maar
als ze thuis was, kwam ze ook naar
het zwembad!
Later is ze de opleiding voor
instructeur niveau 2 gaan doen.
Meteen daarna de opleiding voor
niveau 3. Omdat voor die cursus
nog meer zwemlessen gegeven
moesten worden, is ze ook op
donderdagavond actief geweest.
Het laatste jaar was ze zwemleider
van het bovenbad. We kennen haar
van jarenlang bij het B-diploma
staan en de laatste jaren ook bij de
opleiding voor het C-diploma.
We vinden het heel jammer, dat ze
door haar drukke werkzaamheden
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geen tijd meer heeft om ons te
blijven ondersteunen. Je bent voor
ons een goede instructeur geweest!
Heel erg bedankt!
Commissie diplomazwemmen
Op 25 en 26 december is er
geen zwemles.
Op 27, 28, 29 en 30 december
is er vrij zwemmen voor ouders
en kinderen. Kinderen zonder
zwemdiploma mogen niet
zonder volwassene in het 50 m.
bad en ze moeten vleugeltjes
dragen.
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