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Sinds februari 2017 ben ik teamleider geworden van het team elementair, van wat 
hiervoor gebeurd is weet ik niet veel, ik was er maar af en toe om het proefzwemmen 
te begeleiden. 
 
We zijn in februari 2017 begonnen met een heel sterk team van ongeveer 12 leden, 
we hadden toen ongeveer 50 leerlingen. 
 
In april begonnen met de voorbereidingen voor een licentie van de NPZ-NRZ, (dit 
heet vanaf 1-1-2018 NRZ Nederlandse Raad Zwemveilig) hiervoor moesten we een 
zwemlesplan, ongevallenplan, calamiteitenplan enz.  
Deze plannen heb ik samen met enkele teamleden in elkaar gezet en we zijn nog 
bezig om ze netjes te krijgen, u zal wel begrijpen dat dit niet zo maar 1,2,3 in elkaar 
staat. 
Deze licentie is nodig zodat we in het jaar 2018 proef- en diplomazwemmen kunnen 
blijven geven. In november 2017 hebben Jeroen en ik, samen met Erik Willems van 
de NPZ-NRZ, onze licentie in ontvangst kunnen nemen. 
 
Vanaf 2015 ongeveer zijn we een samen werking aan gegaan met De Kulk en ZVVS 
om samen het proef en diploma zwemmen te gaan doen, dit was voor ons heel fijn 
we zijn maar klein en we kunnen zo dus makkelijker 1 of 2 kinderen af laten 
zwemmen, dit gebeurden op de zaterdagen de ene keer Proef A dan weer Diploma A 
een week later Proef B en de week daar op Diploma B en zo was de maand weer 
rond, het C diploma werd afgezwommen als er een 5de zaterdag was. 
Helaas is dit in 2018 niet meer zo, De Kulk en ZVVS zijn niet zoals wij over gegaan 
op de NRZ, maar hun zijn begonnen met de Envos een heel ander diploma lijn, dit is 
wel heel jammer want nu kunnen wij niet meer elke maand kinderen over laten gaan 
maar dit gaat nog maar 1 keer per maand Diploma zwemmen en dan nog maar voor 
1 diploma. 
 
Helaas hebben we in augustus/september ook van een paar trainers afscheid 
genomen door een conflict tussen de teamleider en de trainers. Er zijn nog een 6-tal 
trainers gebleven en we hebben  weer een sterk team. 
 
In september 2017 zijn er 4 trainers begonnen aan de opleiding 'Instructeur 
Leszwemmen 2', ze zijn allemaal bijna klaar en we hopen jullie snel te kunnen 
vertellen dat ze geslaagd zijn. 
 
We hebben weer een gezond en gezellig team, momenteel hebben we ook een 
groeiend aantal kinderen: we zitten nu op 80 leskinderen. We kunnen alleen nog wel 
extra handjes (trainers) gebruiken, dus heb je zin en tijd geef je dan op of kom eens 
langs om te kijken hoe je het vindt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Astrid van Niel 
Teamleider Elementair 
elementair@vlaardingsereddingsbrigade.nl 
06-13331212 


