
Nieuwsbrief september 2016

Extra kleding
Vanaf heden zwemmen we weer met kleding volgens de exameneisen!  Ofwel  VOLLE BEPAKKING:

- Badkleding
- T-shirt, blouse of hemd met LANGE mouwen
- Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
- Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een 

soort nylon)
- Schoenen (plastic, leren of sportschoenen zijn toegestaan, schoenen zonder stevige zool zijn 

niet toegestaan; indien het mogelijk is om de zolen tussen twee wijsvingers zonder veel 
moeite samen te vouwen, is de zool niet stevig genoeg)

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.

Gezondheidsverklaringen
denken jullie aan het inleveren van de gezondheidsverklaringen. Het liefst zo snel mogelijk bij Roeland
of anders aan je instructeur op het bad. Ook de leden die geen examen doen, dit ivm verzekeringen.

Voor de leden jonger dan 18 jaar 
http://www.mobydick72.nl/_doc/gezondheidsverklaring_tm_17.pdf
 Indien je ouder bent dan 18 jaar
http://www.mobydick72.nl/_doc/gezondheidsverklaring_18_.pdf 

Bewakingen
Vanwege bepaalde bacteriën in het water is dit jaar de bewaking van de Asterd plas in Breda niet 
doorgegaan, voor volgend jaar wordt dit opnieuw bekeken.
Op de Galderse Meren zijn er wel volop dagen bewakingen gedaan. 25 september zal het 
bewakingseizoen 2016 op Galder worden afgesloten. Verschillende leden van onze brigade hebben in
samenwerking met RB Breda en leden van de reddingsbrigade uit Oosterhout, Tilburg en Bergen op 
Zoom de bewakingen verzorgd. Het is een goed bewakingsseizoen geweest. De betalingen worden zo
snel mogelijk uitgevoerd. 
We willen via deze weg alle wachtlopers bedanken en hopen volgend jaar weer op hun medewerking 
te mogen rekenen. DANK DANK DANK. 
 
Kaderuitje
Zaterdag 8 oktober belonen wij alle instructeurs voor hun vrijwillige inzet voor onze vereniging in de 
vorm van een activiteit en etentje. De kaderleden krijgen hiervoor een aparte uitnodiging.

Zwembaduitje
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Zaterdag 15 oktober is het weer zo ver. Ons twee jaarlijks zwemuitje voor alle leden naar golfbad Oss.
Bij deze nieuwsbrief vind je een bijlage over hoe jezelf op te geven. We hopen dat er veel leden 
meegaan!!

Gratis introductielessen
Vanaf 31 oktober 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: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 nov. 

Zwembad tropical na december 2016
In de media hebben wij vernomen dat Laco vanaf 2017 geen beheerder meer zal zijn van zwembad 
tropical in rijen. Ook stond in dit persbericht vermeld dat tot de opening van het nieuwe zwembad de 
exploitatie/openstelling van tropical zal worden voortgezet. Hoe en door wie is op dit moment nog niet 
bij ons bekend. Wij hebben hierover contact opgenomen met de gemeente en hopen hierover snel 
meer te weten te komen. 
       
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):
8 oktober Kaderfeest (desbetreffende leden krijgen een uitnodiging)
15 oktober zwemuitje (jeugd) leden 
17 oktober Examens Moby Dick
22 t/m 30 oktober Herfstvakantie
31 oktober start introductie zwemmen
28 november Pietenzwemmen
5 december GEEN ZWEMMEN (pakjesavond)
21 december Kader jaarafsluiting/vergadering
Tijdens de vakantieperiodes is het geen zwemmen
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