
 
Van: Recreatie Noordwijk [mailto:recreatie.nzpc@gmail.com]  
Verzonden: Donderdag 29 Juni, 2017 9:03 PM 
Aan: ………………………………………. 
 
Onderwerp: Recreatie seizoen 2017-2018 
 
Beste ouders, 
 
Onderstaande brief is afgelopen maand naar jullie allemaal verzonden met de nieuwe plannen voor 
de recreatiegroep voor komend seizoen.  
Voor alle duidelijkheid stoppen we nu met het C-diploma zwemmen. Mocht uw kind voor het C-
diploma gezwommen hebben en dit niet gehaald heeft, dan spijt het ons dat we U niet meer kunnen 
helpen om dit bij NZ&PC te halen.  
 
We gaan ons focussen op zwemvaardigheid wat voor uw kind eveneens van interesse kan zijn, en 
waarbij we NZ&PC certificaten gaan gebruiken.  
Dit is geen formeel NPZ-NRZ C-diploma, maar geeft wel begeleiding in de sportontwikkeling van Uw 
kind. 
 
Mocht u specifiek interesse hebben in het formele NPZ-NRZ C-diploma, dan verwijzen we u naar 
collega zweminstellingen in de regio. 
We hopen dat Uw kind desondanks toch blijft zwemmen bij de recreatiegroep en lid blijft bij de 
NZ&PC. 
 
Ter informatie: u kunt uw lidmaatschap opzeggen tot 1 Augustus via mailadres 
ledenadministratie@nzpc.nl . 
 
--  
Groeten 
Afdeling Recreatie NZ&PC 
 
 
Aan:    Ouders recreatiezwemmers. 
  
Van:    Bestuur NZ&PC 
  
  
Via deze brief willen we u inlichten over de wijzigingen in de Recreatieafdeling van de Noordwijkse 
Zwem- en Polo Club (NZ&PC) voor het seizoen 2017-2018. 
  
NZ&PC heeft als doel om de zwemsport in Noordwijk en omgeving te stimuleren en dat begint bij het 
enthousiasmeren van de jeugd voor onze zwemsporten. Afgelopen januari zijn we succesvol gestart 
met waterpolo voor de allerkleinsten en vanaf september 2017 gaan wij als vereniging een nieuwe 
zwemmethode invoeren voor de recreatie-afdeling. Uit ervaring blijkt dat bij jeugd de kwaliteit van 
het zwemmen meer verbetert door plezier en voldoening bij het beoefenen van de zwemsport dan 
het gericht trainen op technische zwemvaardigheden die verbonden zijn aan formele 
zwemcertificaten. 
  
De nieuwe zwemmethode voor de recreatie-afdeling is daarom ook gericht op het op een hoger 
niveau krijgen van de zwemvaardigheden door vooral veel plezier te hebben tijdens de lessen. Dit 
betekent dat we meer aan sport en spel gaan doen, inclusief competitieve activiteiten in de vorm van 



eenvoudige wedstrijden op zowel waterpolo als wedstrijdzwem gebied. Het doel van de trainingen is 
dat men in staat is om beter door te stromen naar wedstrijdzwemmen en/of waterpolo op 
competitief niveau van de KNZB. Dit past ook bij de kerntaken van de vereniging, namelijk het 
stimuleren van zwemmen als sport en het beoefenen van waterpolo en wedstrijdzwemmen op 
competitie niveau. 
  
Om deze nieuwe zwemmethode met meer spelelementen te omarmen en het vooral leuk hebben 
tijdens de lessen, zal met ingang van het nieuwe seizoen de zwemvereniging stoppen met het 
aanbieden van het C-diploma zwemmen en de formele zwemcertificaten. De huidige groep C-
zwemmers zal zo goed als mogelijk begeleid worden om af te zwemmen, maar na de zomerstop zal 
er geen C-zwemles en afzwemmen voor certificaten meer gegeven worden door NZ&PC. Binnen 
Noordwijk zijn er voldoende alternatieven aanwezig om het C-diploma te behalen, waar NZ&PC zich 
zal richten op sportieve element van zwemmen. 
  
Het startpunt van de nieuwe aanpak is dat men reeds een (B) zwemdiploma heeft en een 
gebalanceerd pakket aan activiteiten wordt aangeboden. De zwemsport wordt daardoor leuker en 
spannender en sluit beter aan bij de sportieve ambities van de vereniging. Daarmee leveren we een 
grotere bijdrage aan het promoten van de zwemsport voor de jeugd tussen ca 8 en 12 jaar en 
daarnaast zal de jeugd spelenderwijs ook beter leren zwemmen. In samenwerking met de huidige 
trainers wordt een nieuw zwemschema opgezet. Het kan zijn dat door deze aanpassing de zwemuren 
wijzigen. Omdat de donderdagavond onze verenigingsavond is, zal de training nog wel op donderdag 
plaats vinden, maar wellicht wijzigt de aanvangstijd. Exacte tijden van de recreatie les worden, voor 
het nieuwe seizoen, op de website van NZ&PC bekend gemaakt. 
  
Samenvatten willen we met U delen dat: 
•         Ja – we gaan door met het Recreatiezwemmen in seizoen 2017- 2018 ! 
•         Ja – we gaan meer sport en spel in de activiteiten opnemen ! 
•         Nee – we gaan geen C-diploma zwemmen meer doen, 
•         Ja – we gaan door met de leukste zwemvaardigheidsonderdelen en stoppen met de minder 

populaire onderdelen. 
•         Ja – we kunnen nog certificaten uitgeven, welke dan van NZ&PC afkomstig zullen zijn en veel 

voordeliger zijn dan die van het Nationaal Platform Zwembaden. 
•         Ja – we gaan zelf betere support en toezicht op de activiteiten regelen via een betere binding 

met de andere afdelingen van de vereniging. 
•         Nee -  we hebben (nog) geen nieuwe leidinggevende voor de Recreatieafdeling gevonden en 

zijn op zoek naar een energiek persoon die in concepten kan denken en de recreatiegroep 
enthousiast kan aansturen, begeleiden en coachen. 

 Kent U iemand die dit zou kunnen doen? 
 Tijdelijk zal een bestuurslid deze taak op zich nemen. 
•         Ja – Uw kind kan deze nieuwe Recreatie-les uitproberen want we maken het mogelijk om 

tussentijds op te zeggen per 31 December 2017 (opzegtermijn van 1 maand). 
•         Ja – we gaan de komende weken aan de slag om een nieuw zwemschema op te zetten en voor 

1 Juli te delen. We maken het daarom mogelijk om de Recreatie op te zeggen per 1 Augustus (1 
maand opzegtermijn ipv 2 maanden) 

•         Ja – we zijn erg benieuwd naar suggesties en ideeën om het plezier in de recreatie-les te 
verbeteren. 

  
We hopen met deze brief duidelijkheid te hebben verschaft over de toekomst van de 
Recreatieafdeling en dat gekozen is voor een andere richting. De Zwemvereniging  NZ&PC realiseert 
zich dat er afgelopen tijd verschillende berichten richting de recreatiegroep gezonden zijn welke tot 
verwarring hebben kunnen leiden, onze excuses daarvoor. 
  



Tijdens de Recreatie-uren van donderdag 15 Juni zullen wij voor de 3 groepen info-sessies 
organiseren waarbij we de situatie toelichten; de aanvangstijden zijn: 18:10, 18:50 en 19:30 en het 
wordt gehouden in de NZ&PC verenigingsruimte (op de 1e verdieping van het zwembad, naast de 
gang naar de tribune). 
     
 Met vriendelijke groet, 
  
 Bestuur NZ&PC,  Koen van Dijk, Caroline Peters en Harry van Teijlingen. 


