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Afzwemmen ABC, 17 maart; Zaterdag 17 maart was het weer zover, afzwemmen 

voor het A, B, en/of C-diploma voor de kinderen van 

de afdeling Opleidingen bij Aquarijn. Buiten was 

het koud en binnen lekker warm. De tribune zat vol 

met ouders, grootouders, zussen, broers en anders 

geïnteresseerden. Vandaag was er ook een 

gedelegeerde van de Nationale Raad 

Zwemveiligheid (NRZ), dhr. de Gier. Dit is de 

instantie die de zwemdiploma’s uitgeeft en 

daarnaast toezicht houdt op de naleving van de 

diploma-eisen. In zijn toespraak na afloop van het afzwemmen was dhr. de Gier vol lof over 

hetgeen de kinderen hebben laten zien. Dit natuurlijk mede dankzij de lesgevers. Dhr. de 

Gier vroeg een applaus van de kinderen voor hun ouders/verzorgers. Zij zijn tenslotte degene 

die de kinderen al die tijd naar de zwemlessen brengen.  

Klik hier voor de lijst met geslaagden en meer foto’s! 

 

 Afzwemmen Zwemvaardigheid, 17 maart; Het afzwemmen begon ’s ochtend om 10:30 

uur met het Springen. Dit omdat we ’s middags 

niet kunnen beschikken over de plank. Beide 

kandidates hebben het goed gedaan en zijn 

geslaagd. Na het afzwemmen voor ABC was het 

vervolg voor het afzwemmen voor 

Zwemvaardigheid. Deze middag was er ook een 

demo van het duiken. De duikers hebben kunnen 

laten zien wat ze de afgelopen twee periodes 

hebben geleerd.  Mede door een skiongeval van een van de instructeurs, Hans van der 

Waarden, kunnen we pas na de zomervakantie weer starten met een nieuwe duikgroep.  

Klik hier voor een lijst met de geslaagden en meer foto’s! 

 

Nieuwe naam NPZ-NRZ; Met ingang het nieuwe jaar is de naam van 

het National Platform Zwembaden - Nationale Raad Zwemdiploma’s gewijzigd. 

Voortaan gaat deze organisatie verder onder de naam NRZ, Nationale Raad 

Zwemveiligheid. De NRZ ziet toe op de uitgifte van de zwemdiploma’s en de 

kwaliteit van de zwemlessen voor A, B, C en Zwemvaardigheid. Ook de naam 

Licentie Zwem-ABC is gewijzigd in Licentie Nationale Zwemdiploma’s.  

Verder heeft het NRZ er voor gekozen om de exameneisen voor A, B en C op enkele punten 

aan te passen. Je leest er meer over op de site: https://www.allesoverzwemles.nl/  

https://aquarijn.eu/opleidingen/afzwemmen-voor-het-a-b-en-of-c-diploma/
https://aquarijn.eu/opleidingen/afzwemmen-zwemvaardigheid-en-keuzeonderdelen-2/
https://www.allesoverzwemles.nl/
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Aanpassingen contributie Opleidingen; Er is een extra contributie toegevoegd aan 

Zwemvaardigheid. Deze contributie betreft leden die één keer per week 40 minuten 

zwemmen.  

Hieronder vind je een overzicht van de contributiebedragen voor 2018. 

   Jaarbedrag  10 termijnen 

ABC:      € 278,00   € 27,80   

ZV tariefgroep I:    € 200,00   € 20,00  1 keer per week 40 min. zwemmen 

ZV tariefgroep II:   € 300,00    € 30,00  2 keer per week 40 min. zwemmen 

ZV tariefgroep III:  € 250,00    € 25,00  Volwassenen groep vrijdagavond 

 

Schoeisel bij het gekleed zwemmen ABC; We wijzen je er graag op dat we strenger 

gaan controleren op het schoeisel bij het gekleed zwemmen bij A, B en C. De regel is: 

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

(bijvoorbeeld surfschoenen) zijn niet toegestaan) 

 

T-shirt zwemmen bij A, bad 1 t/m 3; Graag je aandacht voor onderstaande regel  

uit de welkomstbrief die je hebt ontvangen bij aanvang van de zwemles van jouw kind(eren); 

- Iedere eerste zwemles van de maand zwemmen alle kinderen in badje 1 tot en met 3                  

met een T-shirt. Valt de eerste zwemles van de maand in een vakantie, dan verschuift 

het T-shirtzwemmen naar de les daarop. 

 

We hebben gemerkt dat de laatste tijd steeds meer kinderen zonder T-shirt naar de 

zwemles komen. Vandaar dat ik er in deze nieuwsbrief aandacht aan besteed. 

 
 

 


