
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder / verzorger / zwemmer, 

 

Lees en bewaar deze nieuwsbrief goed, want hierin staat 

alle belangrijke informatie voor het hele seizoen! 

Het nieuwe seizoen van de afdeling Diploma Zwemmen 

gaat zaterdag 3 september 2016 weer van start. 

 

Oudermeezwemlessen 
Drie keer per seizoen hebben wij oudermeezwemlessen. 

Bij deze lessen mag u met uw zoon/dochter 

meezwemmen en kunt u de vorderingen van uw 

zoon/dochter zien en bespreken met de instructeur. Wij 

verzoeken u uw vragen over uw zoon/dochter tijdens 

deze speciaal hiervoor bedoelde oudermeezwemles te 

stellen. 

 

Kledingzwemmen 
Iedere eerste zaterdag van de maand is er voor alle 

groepen kledingzwemmen. Zie de data hiernaast. Dit 

geldt óók voor de groepen in het ondiepe bad! 

Er is géén kledingzwemmen voor Snorkelen en Waterpolo. 

De kledingeisen per diploma zijn op de laatste bladzijde 

van deze nieuwsbrief vermeld. 

Wij raden u aan om uw zoon/dochter te laten zwemmen 

met afwisselende kledingsets, zodat uw kind beseft dat 

hij/zij zich kan redden ongeacht welk kledingstuk hij/zij 

draagt. Het meest reëel is om dit te oefenen met kleding die uw kind dagelijks draagt. 
 

Proefzwemmen en afzwemmen 
Drie keer per seizoen hebben we voor de ABC groepen proef- en afzwemmen.  

Voor de overige Zwemvaardigheidsdiploma’s is er 2x per seizoen proef- en afzwemmen.  

Alle leerlingen nemen deel aan het proefzwemmen, ongeacht of wij verwachten dat ze kunnen 

afzwemmen. Het proefzwemmen is een goede oefening van het hele lesprogramma. Na het 

proefzwemmen ontvangt u van de instructeur een briefje waarop staat of uw zoon/dochter klaar is 

voor het afzwemmen.  

Wij informeren u niet mondeling of schriftelijk over de redenen, omdat de vorderingen van uw kind 

tijdens de oudermeezwemles uitgebreid klassikaal en individueel besproken kunnen worden.  

De lessen van de leerlingen die niet afzwemmen gaan tijdens het afzwemmen gewoon door. 

VAKANTIEDATA 2016/2017 

 

15 oktober          Herfstvakantie 

26 november           Sinterklaasfeest 

24 december          Kerstvakantie 

31 december          Kerstvakantie 

25 februari           Voorjaarsvakantie 

22 april            Meivakantie 

29 april           Meivakantie 

8 juli t/m 26 augustus Zomervakantie 

 

OP ALLE OVERIGE NIET-GENOEMDE 

ZATERDAGEN IS ER WEL ZWEMLES. 

 KLEDINGZWEMMEN 

1 oktober 7 januari  1 april 

5 november 4 februari 6 mei 

3 december    3 juni 

 

Kledingzwemmen geldt voor alle 

(beginners)groepen, behalve voor 

Snorkelen en Waterpolo. 

 

Nieuwsbrief 

Afdeling Diploma Zwemmen 



 

Opbouw Diploma A 
Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma's: 

A, B en C. Het heeft een logische opbouw, waardoor 

leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en 

veiliger worden.  

Het voortraject voor het behalen van het diploma A is bij 

onze vereniging onderverdeeld in  

5 mini-diploma’s: kikker, krokodil, pinguïn, zeehond en 

dolfijn. Hiermee willen wij de leerlingen extra motiveren en 

ook u een duidelijker beeld geven van waar uw kind zich 

in het A-traject bevindt.  

 

Huishoudelijke mededelingen 
➢ Wilt u geen kleding in de wisselkleedhokjes laten hangen 

tijdens de lessen? Er zijn naast de kleedhokjes kluisjes 

beschikbaar voor de kleding tegen een borg van € 1,00. 

➢ Uit veiligheidsoverwegingen en om alles zo ordelijk 

mogelijk te laten verlopen, hechten wij er waarde aan dat 

de leerlingen op tijd aanwezig zijn, zodat ze met de groep, 

die door de instructeur wordt gehaald, kunnen meelopen.  

➢ Wij verzoeken ouders van kinderen t/m diploma A te 

allen tijde in het zwembad aanwezig te blijven. 

➢ Tijdens de zwemlessen kunnen de ouders/verzorgers 

uitsluitend op de tribune bij het wedstrijdbad plaatsnemen 

of in de ruimte boven (Bubbels), alwaar tegen een 

vrijwillige bijdrage koffie, thee en limonade verkrijgbaar is. 

➢ Namens de instructeurs verzoeken we de leerlingen zo 

veel mogelijk bij alle lessen aanwezig te laten zijn. Wij 

maken voor het gehele seizoen een lesplanning 

gebaseerd op het niveau van de individuele leerling. Er is 

een opbouw van een vaardigheid gedurende enkele 

lessen. Een les missen kan dus van grote invloed zijn op de 

vorderingen van uw zoon/dochter. 

➢ Spreekt u alstublieft op de zaterdagochtend geen 

instructeurs tijdens de lessen of tussendoor aan in verband 

met de veiligheid. Tijdens de oudermeezwemles kunt u al 

uw vragen aan de instructeur stellen. 

 

 

Contributie en betaling 
Begin oktober 2016 wordt de Algemene Vergadering (AV) 

gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt de contributie 

van het seizoen 2016/2017 vastgesteld. Na de AV 

ontvangt u per post een factuur voor de contributie over 

het gehele seizoen 2016/2017. 

 

Alle data op een rijtje 

1 oktober Kledingzwemmen 

15 oktober Herfstvakantie 

22 oktober Oudermeezwemles 

29 oktober Proefzwemmen ABC 

5 november Kledingzwemmen 

12 november  Afzwemmen ABC 

3 december  Kledingzwemmen 

24 december Kerstvakantie 

31 december Kerstvakantie 

7 januari Kledingzwemmen 

14 januari Proefzwemmen ZV * 

21 januari Oudermeezwemles 

28 januari Afzwemmen ZV * 

4 februari Kledingzwemmen / 

  Proefzwemmen ABC 

18 februari  Afzwemmen ABC 

25 februari  Voorjaarsvakantie 

4 maart  Zwemfeest 

1 april  Kledingzwemmen 

22 april  Meivakantie 

29 april  Meivakantie 

6 mei  Kledingzwemmen 

3 juni  Kledingzwemmen / 

  Oudermeezwemles 

10 juni   Proefzwemmen ZV * 

17 juni   Proefzwemmen ABC 

24 juni   Afzwemmen ZV * 

1 juli   Afzwemmen ABC / 

  Laatste les 

 

* ZV = Zwemvaardigheid en alle overige 

           diploma’s. 



 

Contact 
Voor vragen die niet tijdens de oudermeezwemles 

besproken kunnen worden, zijn wij bereikbaar via dz@zdrv.nl.  

Indien uw kind (bijvoorbeeld in verband met ziekte) niet 

aanwezig kan zijn bij de zwemles, dan verzoeken wij u dit 

tijdig te melden via: dz@zdrv.nl  

 

Wij wensen iedereen heel veel zwemplezier in het seizoen 

2016/2017! 

 

Met vriendelijke groet, 

ZDRV Afdeling Diploma Zwemmen 

CONTACTINFORMATIE 

Website ZDRV:  www.zdrv.nl 

Ziekmelding:  dz@zdrv.nl 

Overige vragen: dz@zdrv.nl  

Ledenadministratie: leden@zdrv.nl 1) 

 

1) U bent lid voor het hele seizoen van 

augustus 2016 tot en met juli 2017. 

Opzeggingen dient u voor 1 juli 2017 

schriftelijk aan de ledenadministratie door 

te geven (leden@zdrv.nl). 
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Kledingeisen 
 

Diploma A 

Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma A dient de kleding te bestaan uit: 

• Badkleding 

• T-shirt, hemd of blouse met korte mouwen, korte broek (d.w.z. broekje met pijpen; broekjes die 

naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) 

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

toegestaan) 

 

Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse en jurk of rok/blouse dragen. De jurk/rok 

moet tot over de knie reiken. 

 

 

Diploma B 

Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma B dient de kleding te bestaan uit: 

• Badkleding 

• T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen 

• Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) 

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

toegestaan) 

 

Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse 

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

 

 

Diploma C en Zwemvaardigheid Basisdiploma 

Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma C en het Zwemvaardigheid Basisdiploma dient de kleding te 

bestaan uit: 

• Badkleding 

• T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen 

• Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) 

• Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een soort 

nylon) 

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

toegestaan) 

 

Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse 

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

 

 

Zwemvaardigheid 1 + 2 + 3 

• Badkleding 

• T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen 

• Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) 

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

toegestaan) 

 

 

Survival 1:  Lange spijkerbroek, shirt of blouse met lange mouw en schoenen.  

Survival 2: Lange broek, shirt of blouse met lange mouw, regenjas en schoenen.  

Survival 3:  Lange broek, shirt of blouse met lange mouw, trui, regenjas en schoenen. 

 

 

Dolfijn Brons – Zilver – Goud- Diamant: Ondergoed, lange broek, T-shirt, sokken en kaplaarzen. 

 

Zwaardvis Brons: Lange broek, blouse of T-shirt en trui. 

Zwaardvis Zilver: Lange broek, blouse of T-shirt en schoenen. 

Zwaardvis Goud: Lange broek, blouse of T-shirt, trui en schoenen. 

 

 


