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Zwarte Pieten 
Op maandag 28 november hadden we drie zwarte Pieten op bezoek. Zij namen een gedeelte van de 
lessen over en hadden voor alle aanwezige leden een cadeautje. Voor de leden die deze avond niet 
aanwezig waren hebben de pieten wat cadeautjes achtergelaten. Mocht je er nog geen hebben 
ontvangen, vraag hier dan naar aan een van onze instructeurs aan de badbar. (Uitleg over het 
cadeautje vind je onderaan deze nieuwsbrief) 
 

Winterzwemmen 
De laatste les voor de Kerstvakantie organiseren we winterzwemmen. Op deze avond mag je winters 
naar het zwembad komen en zwemmen met een muts, sjaal, handschoenen of zelfs winterjas. 
We oefenen dan hoe je jezelf en anderen kunt redden waarbij we gebruik maken van deze winterse 
kledingstukken. 

 
Zwembad tropical na december 2016 
Vanaf 1 januari zal zwembad Tropical door Optisport worden geëxploiteerd. Optisport neemt al het 
bestaande personeel mee over en er zal voorlopig niets aan het zwemaanbod veranderen. Voor de 
leden van Moby Dick ’72 zal er waarschijnlijk niet veel gemerkt worden van de overname. 
Op korte termijn zal Optisport verder kennismaken met de verenigingen die het zwembad huren. 
 

Extra kleding 
Vanaf 1 januari zwemmen we weer met extra kleding: 

- Badkleding 
- T-shirt, blouse of hemd met mouwen 
- Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) 

Schoenen en regenjassen zijn voorlopig nog niet nodig. 
De kledingstukken behoren zodanig bevestigd te zijn, dat deze tijdens het verblijf in het water niet 
verloren kunnen worden.  
 
Willen jullie er op letten dat je ook de extra kleding weer mee naar huis neemt? 
Indien u de verkeerde kleding in de tas van uw zoon of dochter heeft aangetroffen, of indien er een 
kledingstuk ontbreekt, kunt u dit op maandag aangeven bij de instructeurs aan het bad.  
Wij kunnen niet garanderen dat de spullen die zijn vergeten er na één of meer weken nog liggen. 
 

Gratis introductielessen 
Vanaf 16 januari zal er tijdens het eerste zwemuur een speciale baan worden ingericht voor 
introductiezwemmers. Dit zijn kinderen die deelnemen aan een “mini-cursus" zwemmend redden. In 
een cyclus van 5 weken maken zij kennis met dingen die we tijdens de reguliere zwemavonden leren.  
Bijvoorbeeld "hoe red ik mezelf" en "hoe gebruik ik bepaalde reddings- en hulpmiddelen". Weet jij 
iemand die het leuk vind om hieraan mee te doen. Verwijs ze naar onze website of laat ze inschrijven 
via introductie@mobydick72.nl 
Data introductielessen: 16, 23 en 30 januari, 6 en 13 februari.   
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Samen spelen samen delen 
De laatste tijd krijgen we regelmatig klachten over ruzie tijdens het vrijspelen of omkleden, dit vinden 
we erg jammer. We willen graag voor iedereen de zwemavond en zijn/haar hobby leuk en gezellig 
houden. We vragen daarom aan jullie om vooral samen te spelen en samen te delen. Het 
spelmateriaal dat wordt uitgedeeld is voor iedereen. 
 
Mochten zich op een zwemavond toch grote problemen voordoen, kom dan meteen naar een van de 
instructeurs aan het bad. Dan kunnen we gelijk zoeken naar een oplossing. Binnen onze brigade zijn 
er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn Roeland Woudstra en Marleen Luijten-Boomaars 
 

Website 
http://www.mobydick72.nl/ 
 

Facebook 
Reddingsbrigade Moby Dick ’72 heeft een eigen Facebookpagina. Ook op deze pagina 
zullen regelmatig foto’s en informatie over de reddingsbrigade geplaatst worden. 
Volg onze pagina om op de hoogte te blijven van alle updates. https://www.facebook.com/mobydick72 
 

Agenda (data onder voorbehoud): 
19 december 2016 Winterzwemmen 
21 december 2016 Kader jaarafsluiting/vergadering 
24 december t/m 8 januari Kerstvakantie 
16 januari t/m 13 februari 2017 Introductielessen 
20 februari 2017 Carnavalszwemmen 
25 februari t/m 5 maart 2017 Carnavalsvakantie 
Tijdens de vakantieperiodes is het geen zwemmen 
 

Wat kun je met je sinterklaascadeau doen? 
Het sinterklaascadeau van dit jaar is een zogenaamde “survivalbracelet”. Je kunt deze natuurlijk 
gewoon als armband of versiering aan je tas dragen, maar je kunt er nog meer mee. 
Als je goed kijkt zie je dat er op de sluiting een fluitje zit. Daarmee kun je in geval van nood laten 
horen waar je bent. Het geluid kun je over een grote afstand horen en het maakt niet uit of het fluitje 
nat is geweest. 
Het armbandje zelf bestaat uit een oranje en blauw touwtje. Bij de sluiting (aan de kant zonder fluitje) 
zijn de uiteinden van de touwtjes weggewerkt. Als je deze lostrekt, kun je de touwtjes ontrafelen en 
kun je het touw (2,5 – 3m lang) gebruiken als hulpmiddel. Je kunt er iets mee vastknopen of er een 
droge redding mee uitvoeren. Daarna kun je het armbandje weer knopen (je kunt dan ook het patroon 
of de lengte aanpassen aan je eigen voorkeur). 
We hopen dat jullie veel plezier beleven aan dit cadeautje. 
 

 


