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"Zorg altijd voor die 100% inzet, want zonder inzet haal je het ook niet in een wedstrijd." 
"100% inzet betekent niet continu maximaal hard zwemmen, maar je trainingsoefeningen goed uitvoeren." 
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1920 GOUDEN MEDAILLE VAN VERDIENSTE GEMEENTE AMSTERDAM 

1930  GOUDEN MEDAILLE VAN VERDIENSTE KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEMBOND 

1930 MEDAILLE VAN VERDIENSTE KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEM- & REDDINGSBOND 

1970 PREDIKAAT “KONINKLIJK” 

1970  GOUDEN SPORTPENNING GEMEENTE AMSTERDAM 

www.konaz1870.nl / info@konaz1870.nl 

 
 
===== SPORTLINK OPMAAK ================================================== 
 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Allereerst de beste wensen voor een voorspoedig, gezond en sportief 2017! 
 
Het diplomazwemmen bij de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub begint in de tweede week van 
januari. Op dinsdag 10 januari beginnen we weer in het Noorderparkbad en op woensdag 11 
januari in het Bijlmer Sportcentrum. 
 
Diplomazwemmen voor de jongsten is niet het enige dat we doen. Onze wedstrijdzwemmers 
zwemmen op 7 en 8 januari al een wedstrijd en ook de volwassenen beginnen weer op de 
woensdagochtend en de donderdagavond. 
 
Maar dit alles gaat bij een zwemvereniging alleen als daar hulp van vrijwilligers/ouders bij komt. 
Met een mooi woord: ouderparticipatie. Denkt u nu: "Ja, maar ik betaal toch om mijn kinderen te 
laten zwemmen, dan hoef ik verder toch niets te doen? Daar zijn toch betaalde instructeurs 
voor?!" Nou, dan kan ik u vertellen dat u in dat geval véél te weinig betaalt! Inzet van ouders is 
namelijk een normaal verschijnsel, niets iets unieks. En dat gebeurt vrijwillig, tegen een geringe 
vergoeding. 
 
Aan u om daar dit jaar aan mee te helpen: word vrijwilliger bij de Koninklijke Amsterdamsche 
Zwemclub 1870! 
 
Een makkelijker te verwezenlijken voornemen is er bijna niet. Rest voor u de vraag: "Wat kan ik 
doen?!". Daarop kan ik prima antwoord geven. Een korte opsomming van opties waaruit u kunt 
kiezen: 
 
Administratie: bij de administratie wordt bijgehouden wie binnenkomt, wie betaalt, wie moet 
betalen, etcetera. Het is het eerste aanspreekpunt van mensen als ze 's middags binnenkomen. 
Een plek waar je de toon zet en vriendelijkheid doet een hoop! 
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Assistentie bad: rondom het bad vinden tal van handelingen plaats. Bijvoorbeeld het ophalen 
van kaartjes en het begeleiden van een kind naar het juiste bad als het te laat komt. 
 
Assistent-instructeurs: als je nog geruime tijd je kind naar zwemlessen brengt en je zelf ook een 
affectie met zwemwater hebt, kun je je aanmelden om te assisteren bij het lesgeven. Je helpt dan 
(één of meerdere) instructeur(s) bij de les. Bijvoorbeeld met het aangeven van materialen en het 
aanspreken van kinderen om ze op hun gemak te stellen of ze te laten luisteren. Daarnaast is het 
op termijn mogelijk om deel te nemen aan cursussen en zelf officieel erkend instructeur te 
worden! 
 
Al snel zul je merken dat een vrijwilligersorganisatie als de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 
1870 jou nodig heeft en je zult merken dat je al snel een belangrijk onderdeel van het team bent. 
Je gaat je beseffen dat er naast het diplomazwemmen nog veel meer gebeurt binnen de 
zwemvereniging, zoals volwassenen zwemmen en wedstrijdzwemmen. En daarnaast is er nog 
een aantal activiteiten zoals bijvoorbeeld het organiseren van de Duitsland-trip (het "zomerkamp"), 
de zwemvierdaagse en het schoolzwemkampioenschap, dus voor iedereen is er wel wat leuks te 
doen. 
 
Korting: waarom zou je dit doen? Nou simpel: je helpt je eigen kind(eren)! Vele handen maken 
licht werk. Daarnaast staat er tegenover assistentie in het bad ook een korting van 25% (per 
geholpen lesuur) op het lesgeld van uw kind(eren). Op het huidige lesgeld van €260 per jaar levert 
u dat €65 korting op. En of u nu boven staat te kijken of beneden assisteert is eigenlijk hetzelfde. 
Toch iets om eens over na te denken. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Leendert en Rosita Hageman 
Coördinatoren Bijlmerbad 
 


