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Het boekje wordt dan per e-mail toegezonden.
Contact: secretariaat@dekoet.nl.  Postadres: Sportweg 3, 3628 AZ  Kockengen.
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Beste lezer, 

Fijn dat u interesse hebt in ons mooie buitenbad ‘De Koet’. In april gaan wij weer van 
start! We gaan er vanuit dat u in dit boekje alle nodige informatie aantreft. Daarnaast ver-
wijzen we u met trots naar onze nieuwe website www.dekoet.nl. Natuurlijk is daar nog 
meer actuele informatie te vinden.
  
In 2017 viel het qua weersomstandigheden niet mee. Vooral gedurende de zomervakan-
tie viel het weer tegen. Altijd jammer, maar we hebben dit nu eenmaal niet in de hand, al 
zouden we dat soms wel willen. Gelukkig zijn er altijd trouwe zwemmers die we kunnen 
verwelkomen en dat doen we graag. Ondanks het matige weer hebben we in 2017 meer 
dan 25.000 bezoekers mogen verwelkomen, dus wat dat betreft zijn we tevreden. Dit 
jaar op naar de 30.000 lijkt ons een mooi voornemen.

Ook in 2018  biedt ‘De Koet’ u de gelegenheid om te zwemmen, sporten, spelen en 
relaxen op het complex. Toegankelijk voor jong en oud en met een groot aanbod van 
activiteiten voor alle doelgroepen! Nieuw dit jaar is het overlevingszwemmen voor de 
kleinste kinderen. Dit is de optimale voorbereiding op het Zwem-ABC. Daarnaast bieden 
we ook de reguliere ABC- zwemlessen en activiteiten aan zoals wak zwemmen; survival-
zwemmen; snorkelen;  aqua joggen; de zwemvierdaagse; de triathlon voor kinderen en 
andere sportieve uitdagingen. U bent van harte welkom om hieraan mee te komen doen.

Binnen het badteam zijn enkele kleine wijzigingen opgetreden, maar gelukkig hebben 
we weer een compleet en gemotiveerd team voor het nieuwe seizoen. U kunt met hen 
kennismaken op bladzijde 9 van dit boekje. Zij zetten zich weer in voor maximale veilig-
heid en plezier en natuurlijk is het doel om zo veel mogelijk kinderen succesvol te laten 
zijn bij het diploma-zwemmen. Ook in 2017 waren de resultaten uitstekend en heeft het 
team de complimenten van de rijksgedelegeerde examinator mogen ontvangen.

Veiligheid binnen en rondom het bad blijft voor ons allen, voor het bestuur en natuurlijk 
ook het badteam een belangrijk thema. Onze protocollen voor veiligheid bewaken we 
zorgvuldig en we geven het badteam graag de ruimte om dit professioneel en zorgvul-
dig toe te passen. Gedurende de winterperiode heeft een aantal teamleden een extra 
scholing en examen gedaan om de nieuwe normen van het Zwem-ABC te leren kennen 
en over te mogen brengen aan de cursisten. Dat betekent ook dat u er op kunt rekenen 
dat de cursussen volgens de nieuwste kwaliteitsstandaard gegeven worden.
Laten we er met elkaar een mooi en fijn seizoen van maken. We hopen weer te mogen 
rekenen op veel betrokken vrijwilligers die ervoor zorgdragen dat ‘de Koet’ een recrea- 
tieterrein is van en voor de inwoners van ons dorp en omgeving. 
Hartelijke groet namens het bestuur van Stichting Zwem & Recreatiepark ‘De Koet’

Ellen Bruin 

Voorwoord
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‘De Koet’ in Vogelvlucht

‘De Koet’ is een gezellig openluchtbad met recreatiepark waar iedereen zich thuis 
kan voelen en kan genieten van de volgende faciliteiten:
•	 Een	groot	25-meterbad	met	lekker	warm	water	(rond	25	graden	Celsius);
•	 Een	knus	en	overzichtelijk	peuterbad	voor	kinderen	jonger	dan	6	jaar,	met		
 banken langs de rand voor toezichthoudende ouders;
•	 Een	badgebouw	met	grote	en	kleine	kleedkamers	en	warme	douches;
•	 Een	ruime	toezichttoren;
•	 Een	beschutte	ligweide.	Er	zijn	ligstoelen	en	parasols	te	huur;
•	 Sportveldjes	voor	voetbal,	beachvolleybal	en	basketbal;
•	 Een	speelgedeelte	voor	de	kleinere	kinderen	met	glijbanen,	een	wip,	schom-	
 mels, kabelbaan, speelhuisje en klimtoestellen;
•	 Een	ruime	zandbak,	een	groot	springkussen,	een	openlucht	schaakbord	en		
 een tafeltennistafel;
•	 Informeer	bij	de	kassa	voor	het	opbergen	van	waardevolle	voorwerpen	in	kluisjes;
•	 Het	perron	is	goed	bereikbaar	voor	rolstoel	of	rollator.

in onze koet & zopie vindt u?
•	 Zakjes	met	snoep	(ook	suikervrij),	candybars,	chips;
•	 Verschillende	soorten	ijs	(ook	suikervrij);
•	 Tosti’s,	hotdogs	en	saucijzenbroodjes;
•	 Koffie,	thee,	frisdranken,	energiedrank,	chocolademelk,	soepen;
•	 In	de	kiosk	kunt	u	gratis	voor	de	baby	het	flesje	melk	laten	opwarmen;
•	 Zwemluiers;
•	 Een	AED-apparaat;
•	 EHBO-voorzieningen.
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PaardenkooperPaardenkooper
Bouwbedrijf B.V.  Kockengen

Nieuwbouw  |  Onderhoud  |  Renovatie

www.bouwbedrijfpaardenkooper.nl

Ronald
Inmiddels het vaste gezicht in ‘De Koet’. Geeft alle zwemlessen inclusief schoolzwemmen, 
snorkelen en aquajoggen. Is het aanspreekpunt voor algemene zaken. Naast badmeester is 
hij voetbaltrainer bij  Argon en woont hij in Woerden.

Clothilda
Al vele jaren bij ‘De Koet’; Vindt zwemles geven vooral iets bijzonders wanneer de 
kinderen	bijzonder	zijn.	En	dat	zijn	ze	steeds	vaker	tegenwoordig.	Vindt	het	fantas-
tisch wanneer ook zij trots met hun diploma op de foto mogen!

Ilona
Zwemjuf	Ilona	is	getrouwd	met	Martin	en	samen	hebben	zij	twee	kinderen,	Soraya	en	Mau-
rice.	Haar	hobby’s	zijn	zwemmen	en	korfballen.	Bijna	iedereen	kent	haar	ook	wel	van	haar	
werk achter de kassa bij de Coöp.

Carla
Houdt regelmatig toezicht en geeft al jaren met groot enthousiasme voorbereidend A aan de 
kleinsten. In 2012 geslaagd als instructrice ABC, dus mag ze ook oudere kinderen echt leren 
zwemmen. Daarnaast is ze verpleegkundige op verloskunde in het Hofpoort Ziekenhuis.

Sander
Inmiddels een bekend gezicht en voor het tweede jaar actief voor ‘De Koet’. Sander had al 
ervaring in het geven van zwemles en vindt dat ook één van de leukste bezigheden. Houdt 
van waterpoloën en nieuwe ervaringen opdoen.

Natascha
Zij verzorgt zwemlessen en houdt toezicht en vindt het erg leuk om met kinderen te 
werken en vooral bijzonder om kinderen iets aan te leren waar zij de rest van hun leven 
iets aan hebben. In haar vrije tijd doet ze aan zwemmen, skate en suppen.

Leonie
Sinds vorige zomer aan de slag als toezichthouder en helpt af en toe met de zwemlessen. 
Zij geeft zaterdag zwemles bij de Watervlo in de Meern. Ze studeert aan de Hogeschool 
Utrecht	en	is	gestart	met	sportmassage,	omdat	ze	één	jaar	fysiotherapie	heeft	gedaan.

Sofie
Zij is afgelopen zomer begonnen. Sofie heeft jaren waterpolo gespeeld bij de Watervlo en 
staat daar al een paar jaar als enthousiaste zwemdocent aan de badrand. Ze studeert aan 
de Hogeschool Breda. Haar vrije tijd brengt ze graag in het zwembad door.

Het  Badteam
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INTERLITHO
Lithografie van huis uit !

t 0346 564 307

m 06 22 404 636

e info@interlitho.nl www.interlitho.nl Valkenkamp 731, 3607 MV  Maarssen 

• lithografie
• beeldbewerking
• vormgeving
• dtp-opmaak
• huisstijlen
• technische begeleiding beginnende grafici

€ 18,00 (10 strippen)

€ 60,00 (10 Deelnames)

Tarieven 2018 
Entreeprijzen:

Dagkaartje:
Avondkaartje **
Abonnement kind (0 t/m 17** jaar)*:
Abonnement 65+** *:
Abonnement volwassene*:

Gezinsabonnement*:

€ 4,25
€ 2,50
€ 45,00 + € 5,00 administratiekosten na de voorverkoop
€ 45,00 + € 5,00 administratiekosten na de voorverkoop 
€ 60,00 + € 5,00 administratiekosten na de voorverkoop
€ 100,00 (basis) + € 12,00  per gezinslid + € 5,00 
administratiekosten per gezinslid na de voorverkoop

Kaart activiteiten (tot eind volgend seizoen geldig):

Verhuur:
Ligstoel:
Parasol:
Kluisje:

€ 3,00 (waarvan 1,00 borg)
€ 2,00 (waarvan 1,00 borg)
€ 6,00 (waarvan 5,00 borg)

Strippenkaart Activiteiten
(alleen voor abonnementhouders)
Trimzwemkaart zonder abonnement

Afzwempakket:
Zwem-4-daagse:
Duplicaat abonnement:
Extra	douchemunt:

€ 12,50
€   5,00 (€ 4,50 in voorverkoop) + entree
€   5,00
€   0,50

Diversen:

Lessen:

* Voor U-Pas houders zijn er voor een aantal items aangepaste tarieven. Kijk voor meer informatie bij U-PAS op pagina 39.
**Leeftijd op het moment van de opening van het bad en als het abonnement later word aangeschaft, het moment van aanschaf.

Overlevingszwemmen cursus   €   22,50 + entree
Voorbereidend A*: 2 lessen per week €   55,00 + abonnement
A diploma*:  4 lessen per week € 170,00 + abonnement
B diploma*:  2 lessen per week €   90,00 + abonnement
C diploma*:  2 lessen per week €   90,00 + abonnement
Zwemvaardigheid 1,2 & 3: 2 lessen per week €   90,00 + abonnement
Snorkelen 1 & 2  1 les per week €   40,00 + abonnement
Survivalzwemmen 1 & 2 1 les per week €   40,00 + abonnement
Wedstrijdzwemmen: 2 trainingslessen per week €   45,00 + abonnement
Trimzwemkaart: 1 trainingsles per week   €   35,00  + abonnement
       (of per keer 2 strippen + entree)
Aquajoggen:  2 trainingslessen per week     Activiteitenkaart (1 strip) + entree
Privéles:  in overleg  €   30,00 per half uur
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Autobedrijf	  Verhoek	  B.V.	  
Kerkweg	  34	  	  Kockengen	  

Tel.	  0346-‐241202	  
www.autobedrijfverhoek.nl	  

	  	  

	  
	  
Wij	  leveren	  tegen	  scherpe	  prijzen	  en	  verlenen	  goede	  service.	  
ANWB-‐partner	  voor	  Kockengen	  en	  omstreken.	  
APK	  en	  onderhoud	  voor	  alle	  merken;	  verkoop	  nieuw	  en	  gebruikt.	  
Voor	  ons	  actuele	  occasion-‐aanbod,	  zie	  onze	  website.	  
Graag	  zien	  wij	  u	  op	  ons	  tankstation,	  in	  onze	  shop	  of	  werkplaats.	  

Avondkaartje
Het avondkaartje is geldig tijdens het Dauwzwemmen en vanaf 18:00 uur.

Watertemperatuur peuterbad
Het water in het peuterbad wordt uitsluitend verwarmd door zonnecollectoren. 
Daardoor kan het ’s morgens, bij niet al te zonnig weer, wel eens iets langer duren voordat 
het lekker warm is. Ook bij uitzonderlijk mooi weer kan dat even duren, want dan is het 
vaak zo druk dat ‘s nachts al het water moet worden ververst. 

Controle speeltoestellen
Eén	van	onze	vrijwilligers	controleert	elk	seizoen	een	paar	keer	de	speeltoestellen.	Daar	
is	 hij	 voor	opgeleid.	Ook	de	 Provincie	 komt	 af	 en	 toe	 kijken.	 Eventuele	mankementen	
worden natuurlijk zo snel mogelijk verholpen. Ongelukjes komen zelden voor, maar als het 
gebeurt, is het meestal een gevolg van onvoorzichtig spelen.

Gevonden/verloren voorwerpen
Elk	jaar	blijft	er	van	alles	achter:	kleding,	schoeisel,	speelgoed,	et	cetera.	Vaak	mooie	spul-
len,	die	ook	lang	niet	altijd	weer	worden	opgehaald.	Even	bellen,	wanneer	u	bij	thuiskomst	
merkt dat u of uw kind iets vergeten heeft en het wordt opgezocht en apart gelegd.

Belangrijk om te weten
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Spengen	  24,	  3628	  EX	  	  Kockengen	  
Tel:	  0346-‐242430	  

Mail:	  info@romijn-‐bouw.nl	  
internet:	  romijn-‐bouw.nl	  

Kijk	  op	  romijn-‐bouw.nl	  om	  te	  zien	  wat	  wij	  voor	  u	  kunnen	  
betekenen	  op	  gebied	  van	  nieuwbouw,	  verbouw	  en	  aanbouw.	  

Toezicht op waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne
Tenminste driemaal per dag wordt de waterkwaliteit door het badteam gecontroleerd. 
Elke	maand	wordt	onaangekondigd	de	kwaliteit	van	het	zwembadwater	gecontroleerd	
door	een	onafhankelijk	laboratorium.	En	aan	het	begin	van	het	seizoen	worden	alle	water-
systemen	(dus	ook	douches	et	cetera)	gecontroleerd	op	de	eventuele	aanwezigheid	van	
de legionellabacterie. Die controles worden verricht in opdracht van Provincie Utrecht, 
die belast is met het toezicht op zwembaden. De Provincie controleert zelf regelmatig en 
onaangekondigd,	de	complete	situatie	van	veiligheid	en	hygiëne	en	geeft	in	haar	rapport	
waar nodig aanwijzingen voor verbeteringen.

Vrijwilligers kassadienst
Een	grote	groep	vrijwilligers	zorgt	er	voor	dat	de	kassa	wordt	bemand	en	de	kiosk	ge- 
opend kan blijven. Dat is zowel voor het publiek als voor de stichting van het allergrootste 
belang; zonder die hulp kan het bad niet open blijven. Maar het is ook gewoon leuk werk, 
vooral op drukke dagen. Sommigen helpen heel vaak, anderen één middag per veertien 
dagen of per maand. Weer anderen staan op de reservelijst. Bij minder mooi weer komt de 
kassadienst, in overleg met het badteam, te vervallen. 

Als u een steentje wilt bijdragen aan kassa -, onderhoud - of ander vrijwilligerswerk be-
wijst u ‘De Koet’ een geweldige dienst. U kunt zich daarvoor melden bij Adrie de Lange 
(telefoon: 241660 of per e-mail adrie@dekoet.nl), iemand van het badteam of bij een 
dienstdoende vrijwilliger. In overleg wordt dan bekeken wanneer en op welk moment 
uw hulp het beste past. Bij kassadienst wordt u in het begin geholpen om snel wegwijs te 
raken. Het is beslist niet moeilijk. 

Belangrijk om te weten vervolg
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Activiteiten Kalender
Mededelingen over nog niet geplande activiteiten verschijnen kort tevoren in de informa-
tiekast bij het bad, op Facebook (zwembaddekoet) of op twitter #zwembaddekoet 

Datum Activiteit Aanvang 

wo   4 april Voorverkoop abonnementen en laatste 08:30 - 20:30 uur
 mogelijkheid tot inschrijven 
 zwemlessen 
 (indien niet aangemeld via de website) 
  
za 14 april  Opening, met onder andere Regiobank  
 Badeendenrace 14:00  uur  
         
wo 30 mei Rabobank schoolzwemwedstrijden 18:30 – 20:30 uur

vr   1 juni ‘Koetstock’ muziekfestival 20:00 – 01:00 uur
za   2 juni ‘Koetstock’ muziekfestival 16:00 – 24:00 uur

vr    8 juni Kindertriathlon 17:00 – 20:00 uur
  bij mooi weer aansluitend Midzomernachtduik 20:00 – 22:00 uur

ma   2 - vr 6 juli Zwemvierdaagse 17:00 – 19:00 uur

do 12 juli Zwemwedstrijden/Twee Dorpen Toernooi 19:00 – 20:30 uur

vr 31 augustus Kindermiddag basisschool leerlingen 15:30 – 18:00 uur

za   1 september Afsluiting Voorbereidend A 09:15 – 10:30 uur

vr 14 september Diploma-zwemmen    
 Zwemvaardigheid 1, 2 & 3 
 Snorkelen 1 & 2 en Survival 1 & 2 17:30 –  20:00 uur 

za 15 september Diploma-zwemmen A, B & C 09:30 – 12:30 uur  
             
za 15 september Vrienden van ‘De Koet’ avond 17:00 –  22:00 uur     
 (vrijwilligers, sponsers, donateurs, personeel etc.)

zo 16 september Hondenplons       14:00 – 15:00 uur

Opening zaterdag 14 april
Om 14:00 uur wordt traditioneel feestelijk de officiële opening verricht door alle aan-
wezige kinderen. Dit jaar met een spectaculatie badeendenrace.

Zwemvierdaagse
Tussen maandag 2 en vrijdag 6 juli kunnen jong en oud 10 of 20 baantjes komen zwemmen. 
Iedereen die een zwemdiploma heeft kan hier aan meedoen. Heeft u geen abonnement 
dan rekenen we daarnaast ook € 10,00 entree kosten (voor vier dagen). Kinderen die bij 
ons A-zwemlessen volgen, mogen onder begeleiding van een ouder (met abonnement 
of avondkaartje) deelnemen. De beloning: iets lekkers en een medaille. Zwemvierdaagse 
zwemmers zijn welkom vanaf 17:00 tot 19:00 uur.

Rabobank schoolzwemwedstrijden
Woensdag 30 mei 18:30 - 20:30 uur
Deze zwemwedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met de basisscholen. Natuurlijk  
mogen ook scholieren van basisscholen buiten Kockengen meedoen. Hoogtepunt en finale: 
de altijd spectaculaire estafettewedstrijd.

Triathlon
Kindertriathlon wordt dit seizoen gehouden op vrijdag 8 juni. Dit wordt dé uitdaging voor 
alle	kinderen	van	6	tot	en	met	13	jaar	uit	Kockengen	en	omstreken.	Een	triathlon	bestaat	
uit drie duursporten in een vaste volgorde. Allereerst begin je met zwemmen. Na het 
zwemmen ren je naar je fiets om een aantal ronden te fietsen. Tenslotte zet je je fiets 
weer in de fietsenstalling en ga je nog een stuk hardlopen. De drie onderdelen beoefen 
je direct na elkaar, dus zonder pauze. De Triathlon wordt volledig in en rond het zwem-
bad	afgewerkt.	Een	triathlon	volbrengen	is	een	geweldige	prestatie	dus	meedoen	is	be-
langrijker dan winnen. Natuurlijk zullen we de snelste deelnemers gepast belonen. Om 
het overzichtelijk te houden zijn er verschillende leeftijdscategorieën. Houd onze Twitter, 
Facebook en website in de gaten voor de inschrijving en meer informatie. De inschrijving 
verloopt via het aanmeldformulier op de website.

Hondenplons
De ultieme gelegenheid om eens lekker samen met je hond te zwemmen. Speciaal voor de 
honden en hun baasjes gaat ‘De Koet’ nadat het bad voor het gewone zwempubliek ge- 
sloten is nog één keer open om het buitenseizoen op een bijzondere manier af te sluiten. 
Nadat de honden gezwommen hebben trekken we de stop uit het bad en laten we, net 
als anders, al het water weglopen.
Dit jaar is de plons gepland op zondag 16 september tussen 14.00 en 15.00 uur 
Dus kom naar de Hondenplons in zwembad ‘De Koet’!

Toegang is gratis, maar een bijdrage is altijd welkom!

Toelichting Activiteiten
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Als men het over Zwem- en Recreatiepark ‘De Koet’ de heeft, dan is Koetstock al niet 
meer weg te denken. Ontstaan in 1996, vanaf het moment dat ‘De Koet’ het bijna zonder 
de steun van de gemeente moest doen, tot aan de komende 23e editie. Waar Koetstock 
begon met als doel geld op te halen als financiële ondersteuning voor ‘De Koet’, heeft het 
nu al vele projecten gefinancierd. 

Zo populair als ‘De Koet’ is in Kockengen en omstreken, zo populair is Koetstock ook 
geworden. Het jaarlijkse terugkerende evenement is iets waar iedereen elk jaar weer naar 
uitkijkt en naar toe leeft. Bands, en sinds vorig jaar ook dj’s (want ja, ook Koetstock gaat 
met de tijd mee), komen vanuit het hele land belangeloos optreden. Bezoekers komen 
ook van ver buiten Kockengen de geweldige sfeer meebeleven en meer dan 100 vrijwil-
ligers staan ieder jaar klaar om Koetstock weer tot een groot feest te maken.

Wij worden elk jaar weer blij verrast door de oneindige inzet van iedereen die Koetstock 
een warm hart toedraagt. Bands, sponsors, barpersoneel, opbouwers en vele andere vrijwil-
ligers staan altijd weer klaar om hun steentje bij te dragen. Dit maakt ons trots, want 
zonder al deze mensen had Koetstock nooit kunnen zijn wat het nu is. De komende jaren 
zullen we Koetstock dan ook met veel plezier blijven organiseren, met de onuitputtelijke 
hulp van alle vrijwilligers!

Al 22 jaar heeft Koetstock verschillende projecten voor ‘De Koet’ gerealiseerd met de op-
brengsten van Koetstock. Onder andere het peuterbad, de drainage onder het veld, de 
overkapping, de renovatie van het badgebouw, het nieuwe kassagebouw en de nieuwe 
toezichttoren voor de badleiding. Kortom: Koetstock heeft veel kunnen betekenen voor 
‘De Koet’ en dat is ook ons doel! Momenteel spaart ‘De Koet’ voor groot onderhoud van 
het bad, want de wens is een beweegbare bodem, de opbrengsten van Koetstock 2018 
kunnen hier dan ook mooi een steentje aan bijdragen!

Zet het weer in uw agenda: Koetstock 2018, 1 en 2 juni op zwem- en recreatiepark  
‘De Koet’ in Kockengen. We gaan er weer een fantastische editie van maken!

Koetstock 2018
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Onderhoud ‘De Koet’

Keystone	  Verkeerseducatie	  

	  

	   biedt	  ondersteuning	  bij:	  
Rijangstbegeleiding	  voor	  rijbewijsbezitters	  
Reguliere	  rijlessen	  in	  schakel	  of	  automaat	  

	   	   	  	  	  Aangepast	  traject	  voor	  autisme	  en/of	  ADHD	  
	   	   	  	  	  Theorieles	  in	  groepen	  of	  individueel	  
	  
Keystone.	  Begonnen	  als	  een	  klein	  familiebedrijf,	  intussen	  	  
uitgebreid	  naar	  vier	  enthousiaste	  en	  betrokken	  instructeurs.	  
Wij	  bieden	  onze	  leerlingen	  en	  cliënten	  een	  opleiding	  of	  training	  
die	  precies	  past	  bij	  hun	  eigen	  kennis	  en	  vaardigheden.	  
	  
Wil	  je	  rijles?	  Dan	  ben	  je	  van	  harte	  welkom.	  Snel,	  langzaam	  en	  
alles	  daar	  tussenin:	  Wij	  sluiten	  aan	  bij	  jouw	  leercapaciteit.	  
Extra	  hulp	  nodig	  vanwege	  autisme,	  ADHD	  of	  leerproblemen?	  
Kom	  met	  je	  vraag,	  we	  zoeken	  een	  oplossing	  voor	  je!	  
Ook	  voor	  theorielessen	  ben	  je	  bij	  ons	  aan	  het	  juiste	  adres.	  
	  
Zit	  u	  niet	  meer	  lekker	  achter	  het	  stuur	  of	  gaat	  u	  het	  liefst	  
helemaal	  niet	  meer	  rijden?	  Met	  drie	  specialisten	  in	  rijangst-‐	  
begeleiding	  bent	  u	  bij	  ons	  in	  goede	  handen.	  En	  ook	  als	  u	  een	  
poos	  niet	  meer	  gereden	  hebt	  en	  op	  zoek	  bent	  naar	  een	  
opfriscursus	  in	  schakel	  of	  automaat	  bent	  u	  van	  harte	  welkom.	  
	  
Meer	  weten?	  
Kijk	  op	  keystone.nu	  	  of	  rijangst.org	  	  of	  bel	  0348-‐78	  54	  23	  
	  

Bezoekers van Zwem- en Recreatiepark ‘De Koet’ die ‘s zomers heerlijk komen zwem-
men, ouders van kinderen die van april tot september met hun kinderen komen lessen 
en mensen die in de zomervakantie zich heerlijk een dag vermaken, hebben over het 
algemeen geen idee hoeveel werk er in de wintermaanden moet worden verricht om 
het zwembad aan de Sportweg in de zomermaanden draaiende te kunnen houden. 
Een	behoorlijke	ploeg	vrijwilligers	komt	gedurende	de	wintermaanden	bijna	 iedere	za-
terdag in het zwembad bijeen om allerhande klussen te verrichten. Hoogtepunt voor 
de ploeg vrijwilligers was in 2014 het in eigen beheer bouwen van de nieuwe ‘toe-
zichttoren’ op het bad. Belangrijk ieder jaar weer zijn de klusdagen in maart in het 
kader van NL Doet. Immers op die dagen worden er voorbereidingen getroffen voor 
het nieuwe zwemseizoen dat halverwege april van start gaat. Na het zwemseizoen, me-
dio september, stelt het badteam van ‘De Koet’ een soort wensenlijstje samen. Het klus- 
team gaat, onder leiding van bestuurslid en coördinator van de onderhoudsploeg, in de 
wintermaanden met dat lijstje aan de slag. Zo wordt er ieder jaar gesnoeid en is er ieder 
jaar werk aan de bestrating rondom het bad. Ook wordt er gekeken naar de op- of aan-
merkingen van de provincie Utrecht die het bad jaarlijks controleert. Ieder jaar wordt er 
gewerkt aan de speeltoestellen.
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Het vernieuwde Zwem ABC
Zwemlesaanbieders	kunnen	de	overstap	gaan	maken	van	de	huidige	‘Erkenning’	naar	het	
verkrijgen van een Licentie Zwem-ABC. Deze licentie geeft ouders en kinderen duide-
lijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt 
volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.
 
Sinds jaren wordt er bij een zwembad waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC ge-
controleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen die beschreven staan 
in	de	BREZ.	Met	de	invoering	van	de	Licentie	Zwem-ABC	wordt	een	zwemlesaanbieder	
ook getoetst op zaken als: werken ze met gekwalificeerd personeel dat in het bezit 
is van een VOG, hanteren ze een zwemlesplan, worden de ouders op de hoogte ge-
houden van de vorderingen van het kind, is er een ongevallenregistratie en een klachten-
procedure.

Per 1 januari 2018 wordt de koppeling definitief: alleen zwemlesaanbieders die in het 
bezit zijn van deze licentie mogen de door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) uit-
gegeven Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, verstrekken. De Licentie 
Zwem-ABC heet in het vervolg Licentie Nationale Zwemdiploma’s en biedt zwemlesaan-
bieders die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen de ruimte om met hun eigen zwem-
lesmethodiek aan te sluiten.
 
Zwemveiligheid wordt bepaald door de vaardigheden die je beheerst in het water, door 
wat je aan het doen bent en door de omstandigheden. Vandaar een nieuwe Nationale 
Norm Zwemveiligheid. Per diploma is nu duidelijk beschreven wat je ermee kunt. Met 
Zwemdiploma C voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
De nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid hangt samen met de aanpassingen van de ex-
ameneisen bij het diplomazwemmen. Ze sluiten nu beter aan bij de verschillende niveaus 
van het beheersen van de vaardigheden. Welke vaardigheden heb je nodig om te over-
leven en plezier te hebben in het water. Onderdelen die niet voldeden zijn aangepast of 
geschrapt. Nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. Zo zijn de kledingeisen aangepast naar 
lange mouwen en lange broek. Daarnaast blijft het beheersen van een goede techniek 
belangrijk om te overleven.

Het jaar 2018 is een overgangsjaar, waarbij zwemlesaanbieders zelf mogen bepalen op 
welk moment zij de nieuwe eisen invoeren. Desalniettemin is ‘De Koet’ direct gestart met 
het halen van de licentie en het invoeren van de nieuwe exameneisen.
Ronald, Clothilda, Ilona, Sander en Sofie zijn eind vorig jaar geslaagd voor hun examen 
Examinator	Nationale	Zwemdiploma’s.	De	examinator	zorgt	voor	de	interne	kwaliteits-
borging bij het diplomazwemmen. Dit is één van de eisen waaraan wij als zwemlesaan-
bieder moeten voldoen om de Licentie Nationale Zwemdiploma’s te verkrijgen. In maart 
vindt er een audit van het NRZ plaats en weten we of we onszelf Licentiehouder kunnen 
noemen.

Het vernieuwde Zwem ABC

 

Het adres voor:
• Sleutelservice
• Schuifkasten op maat
• Raam- & Deurhorren
• PVC afvoermaterialen
• Kopieer (ook kleur) service
• Verf, in elke gewenste kleur
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je naar de kant zwemt. Daarom starten we dit jaar met een cursus overlevingszwemmen 
voor peuters. Dit is een cursus voor kinderen die op basis van hun leeftijd nog niet op 
VBA mogen, maar wel graag op zwemles willen. Dit sluit aan op de lessen VBA en het 
Zwem-ABC waarbij het zwemmen daadwerkelijk wordt geleerd.

Aanmelden
Voor alle lessen en cursussen die ‘De Koet’ aanbiedt van jong tot oud geldt:   
ALTIJD	EERST	HET	AANMELDFORMULIER	OP	DE	WEBSITE	INVULLEN	(www.dekoet.nl). 
De volgorde van aanmelden is bepalend als er onverhoopt niet voor alle cursisten 
voldoende plaats beschikbaar is. De allerlaatste mogelijkheid tot aanmelden is tijdens de 
abonnementen voorverkoop op woensdag 4 april van 8.30 tot 20.30. Dan wordt ook de 
inschrijving definitief door middel van de betaling. Deze aanmelddatum geldt ook voor 
kinderen die eerst nog afzwemmen in een binnenbad en bij ons verder willen gaan voor 
het volgende diploma . Valt uw inschrijving daarbuiten dan wordt u op een wachtlijst ge-
plaatst.

Aanspreekpunten
Er	is	een	vast	aanspreekpunt	met	wie	ouders	over	de	lesvorderingen	van	hun	kind	kunnen
communiceren. Het aanspreekpunt wordt aan het begin van het seizoen bekendgemaakt. 
Kinderen krijgen vaak les van meerdere instructeurs, zij overleggen zeer regelmatig over 
de vorderingen van de kinderen. Om u beter van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u 
daarom om eventuele vragen eerst via e-mail te stellen. Het aanspreekpunt neemt dan snel 
contact met u op. Wij verzoeken u met klem het badteam niet tijdens de lessen te storen. 
Er	is	een	aanspreekpunt	voor	de	Voorbereidend	A	lessen	en	een	aanspreekpunt	voor	de	
overige zwemlessen. Actuele lestijden vindt u op onze website.
Het algemene e-mail adres voor alle lessen is: zwemlessen@dekoet.nl

De Lessen
Behalve het Voorbereidend A en het Snorkelen (aanvang 16 mei) en het overlevings-
zwemmen voor peuters (aanvang 19 mei) worden alle lessen het hele seizoen gegeven. 
In de zomervakantie verplaatsen de lessen (m.u.v. Trim - en Wedstrijdzwemmen) naar de 
ochtend.

Overlevingszwemmen voor peuters
‘Heerlijk spelen in het water en tegelijkertijd ontzettend hard oefenen om te leren over-
leven in het water.’ Dat gebeurt er tijdens de lessen Overlevingszwemmen voor peuters.
Kinderen die na 1 januari 2014 vier en voor 1 januari 2015 drie jaar zijn, mogen deze 
lessen volgen.
 Bij het Overlevingszwemmen voor peuters leren de kinderen op hun ‘eigen-wijze zwem-
wijze’ zichzelf en eventueel ook andere kinderen te redden bij het onvrijwillig te water 
raken.	Dat	betekent	dat	de	kinderen	tijdens	deze	lessen	ook	ZONDER	hun	ouders	het	
water in gaan en op speelse wijze zoveel mogelijk realistisch materiaal aangeboden krij-
gen, zoals regenlaarsjes en jasjes. De vaardigheden die ze aangereikt krijgen bereiden de 
kinderen voor op allerlei onvoorziene gebeurtenissen. Zij zijn in staat om na de val in het 

Zwemlessen 
Lessen en activiteiten in ‘De Koet’
Hoewel het niet altijd makkelijk is om als openluchtbad het iedereen naar de zin te maken, 
denken we dat met het huidige aanbod van lessen en activiteiten iedereen, jong en oud, 
tenminste één activiteit van zijn gading kan vinden. Graag geven we u hierna een overzicht 
van de lessen en activiteiten waarvoor u zich kunt opgeven.

Zwemlessen
‘De Koet’ geeft de kwaliteit van onze zwemlessen de hoogste prioriteit. Wij realiseren ons 
allemaal dat in een waterrijk dorp als Kockengen goede zwemles echt van levensbelang is. 
Een	zwemdiploma	is	voor	ons	veel	meer	dan	een	papiertje	waar	cadeautjes	mee	te	scoren	
zijn.	Een	zwemdiploma	is	een	investering	in	een	kind	of	in	jezelf.	Zwemvaardig	ben	je	dan	
ook niet als je pas één diploma hebt. Met alleen een A diploma is een kind bijna net zo 
kwetsbaar als een kind zonder diploma dat zijn of haar beperkingen kent. Niet voor niets 
wordt daarom tegenwoordig het Zwem-ABC als een compleet zwemvaardigheidspakket 
beschouwd. Om de kwaliteit te waarborgen wordt de vaardigheid van onze afzwem-
mers	 regelmatig	 door	 onafhankelijke	 inspecteurs	 beoordeeld.	 Eventuele	 aandacht-	 of	
verbeterpunten worden na een inspectie doorgenomen en verwerkt in het lesplan. Daar-
naast hebben al onze instructeurs niet alleen de minimaal vereiste diploma’s maar vaak 
ook nog extra vaardigheden voor bijvoorbeeld Wedstrijdzwemmen, expertise met dove/
slechthorende kinderen of kinderen die wat lastiger in groepen functioneren. Uiteraard 
moeten zij hiervan dan wel door de ouders op de hoogte worden gebracht. Lesgeven is 
teamwerk. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd, wij hebben daarom ook voor u een vast 
aanspreekpunt. Onze lesgroepen zijn doorgaans klein (zelden groter dan 10 kinderen). 
Wilt u nog meer aandacht dan kunnen wij zelfs privélessen aanbieden. Om vaardigheden 
extra te oefenen stellen wij u in de gelegenheid om op vaste tijdstippen samen met uw 
kind te oefenen. 

Natuurlijk zijn wij erg trots op ons team dat al jaren heel hoge slagingspercentages be-
haald. Maar belangrijker voor u is dat u er van overtuigd kunt zijn dat alleen de kwaliteit 
voor ons bepalend is. 

Om uw kind een goede kans te bieden om in één seizoen het Voorbereidend A (VBA) 
en het volgende seizoen het A-diploma te halen (en dat is ons streven!), handhaven wij 
een leeftijdsregeling. Deze houdt in dat een kind dat bij ons VBA doet op 1 januari van 
het cursusjaar 4 jaar, en voor het A-diploma 5 jaar oud moet zijn. Op deze leeftijd kun-
nen	kinderen	zich	beter	concentreren,	zijn	ze	fysiek	sterker,	hebben	ze	het	minder	snel	
koud en pakken ze de aangeleerde zwemslagen sneller op. Onze ervaring is dan ook dat 
kinderen die tenminste deze leeftijd hebben een veel grotere kans hebben om kwalitatief 
en zonder teleurstelling het tweede seizoen af te ronden. Helaas komt het toch voor dat 
de boodschap die we aan het eind van het seizoen moeten brengen soms minder leuk 
is. Onze instructeurs willen u dan graag adviseren hoe de cursus het best afgerond kan 
worden.
Vaardigheden die een kind nodig heeft om verdrinking te voorkomen kunnen al op 
jongere leeftijd worden aangeleerd. Hierbij gaat het er niet om hoe je zwemt, maar dat 

Zwemlessen Vervolg
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De kinderen worden zo goed mogelijk op hun eigen niveau ingedeeld. De groepsindeling 
zal dan ook tijdens het seizoen wijzigen. Door middel van kijklessen, een tussenrapport 
en één coördinator worden de ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
van hun kind.
De A-lessen duren 30 minuten worden vier keer per week gegeven, op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag tussen 17:00 en 18:00 uur.
De B- en C-lessen duren ook 30 minuten worden twee keer per week op werkdagen ge-
geven tussen 18:00 en 19:00 uur.

Op maandag 16 april wordt er op het zwembad, tijdens de lessen aan de ouders informa-
tie over het A-diploma verstrekt.
Alle tot dan toe ontstane vragen kunnen uitgebreid aan bod komen.

Natuurlijk zijn we na het C-diploma nog niet klaar zijn met zwemmen en lessen. We heb-
ben nog veel mogelijkheden om je techniek en conditie te verbeteren en om je veel 
zwemplezier te geven.

Zwemvaardigheid 1, 2 & 3
Wie het Zwem-ABC heeft behaald, heeft het predicaat Zwemveilig. Maar na het Zwem-
ABC gaat de zwemvaardigheid nog verder vergroot worden met de Zwemvaardigheidsdi-
ploma’s 1, 2 en 3. Zeker voor jonge kinderen die het Zwem-ABC hebben voltooid, is het 
behalen van deze diploma’s zeer aan te bevelen. De kinderen zullen door heel regelmatig 
te blijven zwemmen hun geoefendheid op peil houden.
Tijdens de lessen maken de kinderen kennis met allerlei nieuwe zwemonderdelen zoals 
balvaardigheid en waterpolo, reddingszwemmen en survival. Bovendien worden er nieuwe 
zwemslagen aangeleerd zoals de vlinderslag en samengestelde rugslag. Uiteraard worden 
de bekende zwemslagen verbeterd en gecombineerd met keerpunten. Met je zwemvaar-
digheidsdiploma’s heb je een prima basis om door te stromen naar het Trim- of Wedstrijd-
zwemmen, de snorkelcursus en andere zwembadsporten. In ‘De Koet’ stromen veel kin-
deren na het behalen van het Zwemvaardigheid 3 diploma door naar het wedstrijdteam.
De zwemvaardigheidslessen duren 30 minuten en worden twee keer per week op werk-
dagen gegeven tussen 18:30 en 19:00 uur.

Snorkelen 1 & 2
Wie op vakantie geïnteresseerd is in de wereld onder water heeft een leuke basis met 
het	Zwemvaardigheidsdiploma	Snorkelen.	Er	zijn	drie	diploma’s	Snorkelen	te	behalen.	
Om Snorkelen 1 & 2 te behalen, moet je het Zwem ABC en Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 
hebben of minimaal 11 jaar oud zijn.
‘De Koet’ gaat dit seizoen weer Snorkelen 1 & 2 aanbieden en we gaan er weer iets
leuks van maken. Het is de bedoeling dat je je snorkel spullen zelf aanschaft. Let op:
het hebben van een beugel kan soms een belemmering zijn met Snorkelen. Op onze
website vind je ook meer informatie over het Snorkelen.
Een	snorkelles	duurt	30	minuten	en	wordt	één	keer	per	week	op	woensdag	gegeven	tus-
sen 18:00 en 19:00 uur.

Zwemlessen vervolg
water zich naar de rugligging te draaien om gemakkelijker te kunnen ademhalen en terug 
te	peddelen	naar	de	kant	om	zo	te	overleven.	Er	wordt	daarnaast	een	programma	van	
het Overlevingszwemmen aangeboden, dat aansluit op de lessen VBA en het Zwem-ABC.

Zo hebben de kinderen uiteindelijk op speelse wijze de volgende vaardigheden geleerd:
•	 In	het	water	vallen	(voorover	en	achterover)
•	 Blijven	liggen	op	buik/rug
•	 Onderwater	verblijven	(tot	maximaal	10	seconden)
•	 Drijven	op	kleding	en	schoeisel
•	 Peddelen	op	buik/rug	naar	de	kant
•	 Op	diverse	materialen	in	het	water	klimmen
•	 Zelfstandig	uit	het	water	komen
De lessen duren ongeveer 20 à 25 minuten en worden één keer per week gegeven, op 
zaterdagochtend tussen 09:00 en 09:30 uur.

Voorbereidend A
Het Voorbereidend A (VBA) is al weer iets serieuzer dan Overlevingszwemmen voor peu-
ters. Het doel is dan ook het kind spelenderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden voor 
de A-lessen zodat de kans op het behalen van het A–diploma in het tweede seizoen 
wordt vergroot. 
De lessen duren 20 minuten worden twee keer per week gegeven, op woensdag tussen 
17:00 en 18:00 uur en zaterdagochtend tussen 9.30 en 10.30 uur. 
Vaak zijn er twee lesgevers per groep.
De voornaamste doelstellingen van het VBA zijn:
•	 dat	kinderen	plezier	houden	of	krijgen	in	het	zwemmen;
•	 drijven	op	buik	en	rug,	wenden,	draaien	en	keren;
•	 een	beginnende	beenslag.

Het zwem-ABC
De lessen worden gegeven volgens het officiële NRZ Zwem-ABC programma en bestaat 
uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het 
jonge kind.
De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes naar het complete Zwem-ABC. 
Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse infrastructuur van zwemwater waar volwas-
senen en kinderen zwemmen: 
•	 Diploma	A:	je	beheerst	vaardigheden	voor	een	zwembad	zonder	attracties.
•	 Diploma	B:	je	beheerst	vaardigheden	voor	een	zwembad	met	attracties,	zoals		
 een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
•	 Diploma	C:	je	beheerst	vaardigheden	voor	een	zwembad	met	attracties	en		
 in openwater zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en  
 bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). 
Met het C-diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. 

Zwemlessen vervolg
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Wedstrijdzwemmen
Word jij de nieuwe Pieter van den Hoogenband of Ranomi Kromowidjojo? Wil jij graag 
je conditie en je techniek bij het zwemmen verbeteren op een leuke, afwisselende en 
gezellige manier? Doe dan dit jaar mee aan het wedstrijdzwemmen bij ‘De Koet’. Vanaf 16 
april tot in september zal er op maandag- en donderdagavond van 20:00 tot 20:45 uur 
getraind worden. In de vakantie kun je iedere woensdagavond je techniek en conditie op 
peil houden tijdens het trimzwemmen. Tevens is er op de donderdagavond voorafgaand 
aan de training vanaf 19:30 uur op het veld een landtraining. Hierin wordt er aandacht 
gegeven aan de stabiliteit van het lichaam die van groot belang is bij het zwemmen. 

Voor de zomervakantie zal er een wedstrijd in Montfoort plaatsvinden en na de vakantie 
zal er een afsluitende wedstrijd in Kockengen zijn. Heb jij zwemvaardigheid 3 behaald of 
ben je 11 jaar of ouder? Meld je dan aan op de website en zwem met ons mee! Voor meer 
informatie: wedstrijdzwemmen@dekoet.nl. 

Trimzwemmen
Trimzwemmen in ‘De Koet’ is een ideale gelegenheid om je conditie op peil te houden, 
of te verbeteren. Het doel van Trimzwemmen is actief (banen) te zwemmen, waarbij 
zowel de beginnende als de fanatieke zwemmers aan hun trekken komen met zwem-
vaardigheidstraining en conditieoefeningen. Het niveau van de zwemmers verschilt 
onderling soms, maar zowel rustige baantjeszwemmers als wedstrijdzwemmers komen 
aan hun trekken. Meestal beperken we ons tot de schoolslag en rug- en borstcrawl, maar 
de andere zwemslagen kunnen ook aan bod komen. Mensen die de borst- en rugcrawl 
nog niet (volledig) beheersen kunnen natuurlijk gewoon meedoen. De trainer geeft je 
wel aan-wijzingen over de uitvoering van een zwemslag maar het Trimzwemmen is geen 
zwemles. We zwemmen dus wel lekker door, maar wil je een baantje rustig bijkomen, 
is dat geen enkel probleem. De bedoeling is wel dat je aan het eind van het uur lek-
ker	moe	bent.	We	zwemmen	op	woensdagavond	om	20:00	uur.	Eerst	een	kwartiertje	
inzwemmen	en	daarna	zwemmen	we	nog	45	minuten	flink	door.	Als	het	weer	het	toelaat	
kunnen we daarna nog even doen waar we zin in hebben. Voor het Trimzwemmen is 
naast een abonnement een Trimzwemjaarkaart nodig. Voor niet abonnementhouders 
is er een Trimzwemkaart voor 10 deelnames beschikbaar. De eerste keer mag je gratis 
meedoen. Voor meer informatie: trimzwemmen@dekoet.nl

Wedstrijd- en Trimzwemmen



‘de Koet’ 2018-30 ‘de Koet’ 2018-31

Aquajoggen
Aquajoggen	is	ontspanning	door	inspanning.	Een	intensieve	looptraining	in	het	water	met	als	
voordeel dat u voluit kunt trainen zonder dat u de gewrichten en gewrichtsbanden overbelast. 
Dit komt omdat Aquajoggen gedaan wordt in het diepe gedeelte van het 25 meter bad en 
er gebruik gemaakt wordt van een wet-belt; een band die een opwaartse kracht geeft waar-
door u in verticale positie blijft drijven. Vanuit deze positie worden alle oefeningen uitgevo-
erd. Tijdens een les Aquajoggen worden diverse soorten looptrainingen en spierversterkende 
oefeningen gedaan. Alle grote spiergroepen in het lichaam worden intensief getraind. Dertig 
minuten Aquajoggen staat gelijk aan 2 uur wandelen. Aquajoggen werkt zeer ontspannend en 
blessures herstellen vaak sneller door deze actieve therapie. Aquajoggen is ook zeer geschikt 
voor mensen die hun conditie willen verbeteren, hun spieren willen versterken, willen afslank-
en, willen bewegen om therapeutische redenen of gewoon lekker willen bewegen. Bovenal is 
het erg gezellig.
Voor Aquajoggen is naast een abonnement of dagkaartje een activiteitenkaart (1 strip)
nodig. De eerste keer mag u gratis meedoen.
Het Aquajoggen duurt 30 minuten worden op maandag van 13:30-14:00 en vrijdag van 11:00-
11:30  gegeven. Tijdens de zomervakantie wordt er ook Aquajoggen gegeven op donderd-
agochtend van 8:00-8:30 uur.

Wakzwemmen
Schaatsen op natuurijs is heel leuk maar het brengt ook gevaar met zich mee. Helemaal als je 
niet goed weet wat je moet doen om als het fout gaat weer op het droge te komen. Onze 
bedoeling is om de vele schaatsers, jong en oud een helpend handje toe te steken als ze door 
het ijs zakken of in een wak schaatsen. 
Mede dankzij de vele enthousiaste reacties staat ook dit jaar de cursus weer op het program-
ma. Op de website en via de social-media zal meer bekend worden gemaakt over de jeugd- en 
volwassenen cursussen. De lesdagen en tijden zijn 4 april 14:30 (korte les in het koude water) 
en 12 september van 17:00 tot 18:00.

Survivalzwemmen
Bij de lessen survivalzwemmen worden de kinderen op een speelse manier geleerd hoe zij 
moeten	overleven	in	het	water.	Er	wordt	geleerd	hoe	ze	zichzelf	moeten	redden	in	het	water	
maar ook hoe ze anderen kunnen redden uit het water. Ook leren de kinderen wat ze juist 
niet moeten doen als iemand in nood is. Alle onderdelen van het survival zwemmen worden 
in kleding uitgevoerd.

Bij het survivalzwemmen draait het niet meer om het zwemmen van banen maar puur om het 
aanleren van verschillende overlevingstechnieken. Kinderen moeten met kleding en schoenen 
aan gaan zwemmen en met deze kleding moeten ze zich onder meer drijvende kunnen gaan 
houden. Ook is er een grote opblaasboot waar de kinderen mee moeten werken.

Een	leuke	maar	zeker	ook	zeer	nuttige	aanvulling	op	het	reeds	behaalde	zwem-abc.	Er	zijn	3	
diploma’s te behalen, dit seizoen worden survivalzwemmen 1 & 2 aangeboden in Zwembad 
‘De Koet’.

Om aan survivalzwemmen 1 mee te mogen doen moet je het Zwem-ABC en Zwemvaardigheid 
1,2 en 3 hebben of minimaal 11 jaar oud zijn.

Aquajoggen, Survivalzwemmen
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Schoolzwemmen
De basisscholen in Kockengen doen mee aan het schoolzwemmen. Dat is iets 
waar	‘De	Koet’	de	scholen	zeer	dankbaar	voor	is.	De	lessen	zijn	bedoeld	als	natte	gymles.	
Er	is	voor	elke	les	een	duidelijk	programma,	waarin	behalve	techniek	ook	watersport-	en	
spelelementen worden opgenomen.
Tot de zomervakantie zijn de volgende tijden zijn gereserveerd voor het schoolzwemmen:
•	Dinsdag,	woensdag	en	donderdag	van	10:00	-	11:30	uur
Na de zomervakantie kunnen deze tijden worden aangepast. Wij zullen deze op onze 
website publiceren.
De groepen zwemmen van 15 mei tot en met 12 juli en van 28 augustus tot en met  
13 september, in totaal twaalf keer per groep.
Tijdens het schoolzwemmen is recreatief zwemmen in beide baden niet mogelijk. De 
groepen basisschool leerlingen zijn meestal groot en de verschillende activiteiten maken 
dat de leerlingen het hele bad gebruiken. 
Het ‘droge’ recreatiepark staat op deze dagen vanaf 10:30 uur wél ter beschikking aan de 
overige bezoekers.

Baantjes zwemmen
Naast het traditionele half uurtje oefenen, voor de vakantie iedere zaterdagochtend en 
in de zomervakantie ook op doordeweekse dagen van 10:30 tot 11:00 uur, en baantjes 
zwemmen geven we ook dit jaar de baantjeszwemmers letterlijk ruim baan. Om de lief-
hebbers van baantjes zwemmen meer de ruimte te geven zullen elke dag één of meerdere 
banen tot 15:00 door een lange lijn afgescheiden worden van het speel- en recreatiedeel. 
Zodoende kan er gelijktijdig worden gespeeld en baantjes worden gezwommen zonder 
dat spelers en baantjeszwemmers elkaar in de weg zitten. Als het niet erg druk is kunnen 
de periode verlengen. Bij grote drukte kunnen we ook besluiten de periode baantjes 
zwemmen in te korten of zelfs te laten vervallen. Bij twijfel kunt u ons altijd even bellen. 

Dauwzwemmen
Elke	donderdag	morgen	 is	het	bad	 is	 geopend	van	07:00	 tot	08:30	voor	 iedereen	die	
vroeg baantjes wil trekken. Of je nu studeert, naar school gaat, werkt of gewoon de dag 
wil starten met gezond bewegen. Je zwemt je eigen tempo, eigen zwemslag, eigen tijds-
duur. Weer helemaal fris en vol energie kan je dan de nieuwe dag in. Voor Dauwzwemmen 
heb je een abonnement of avondkaartje nodig. Verder zijn er geen extra kosten, daar 
hoef je het dus niet voor te laten. In de zomervakantie wordt er tussen 8.00-8.30 uur ook 
aquajoggen gegeven tijdens het dauwzwemmen.

School-, Banen-, en Dauwzwemmen
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‘De Koet’ op Twitter en Facebook 
Naast de website www.dekoet.nl, waar veel informatie van en over het zwembad te vin-
den is, is het Zwem- en Recreatiepark ook op Twitter (twitter.com/ZwembadDeKoet) en 
Facebook (facebook.com/zwembaddekoet) actief. Het hele jaar door, vooral in de zomer-
maanden, kan je er alle up-to-date nieuwtjes terugvinden. Berichten over de opening met 
ballonnen en stuivertjes duiken, de zwemlessen, drukte tijdens warme zomerdagen, de 
spelletjesmiddag, Koetstock, activiteiten met betrekking tot het onderhoud, schoolzwem-
wedstrijden en het Drie Dorpen toernooi. 

Social Media

#zwembaddekoet facebook.com/zwembaddekoet

Growing a better world together

www.rv.rabobank.nl

Heeft u een lokaal initiatief dat wellicht met een steuntje in de rug gerealiseerd

kan worden? De eerste stap zet u door het digitaal invullen van het

aanvraagformulier op onze website.

Rabo Dichtbijfonds steunt lokale initiatieven

Investeren in
de lokale
samenleving

Rabo
Dichtbijfonds
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Roken, alcohol en drugs
·   ‘De Koet’ schenkt geen alcohol. Het gebruik van alcohol door personen jonger  
 dan 18 jaar is verboden. Volwassenen wordt gevraagd van het gebruik van alcohol  
 af te zien.
·   Het in bezit hebben of gebruiken van alle soorten drugs is verboden.
·   Roken mag alleen op de ligweide en op voorwaarde dat uitgedoofde peuken in  
 de afvalbakken worden gegooid.

Gedragsregels
Onze gedragregels zijn bedoeld om iedereen een veilige en plezierige tijd te bezorgen, 
daarom zijn onacceptabel:
·   Verbale en/of lichamelijke misdragingen en bedreigingen tegenover de vrijwilligers,  
 het  badteam en bezoekers;
·   Overlast (blijven) bezorgen aan anderen;
·   Het maken van foto’s en/of ander beeldmateriaal van anderen zonder toestemming;
·   Dronkenschap;
·   Het in bezit hebben, gebruik en/of verhandelen van drugs;
·   Ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag;
·   Na waarschuwing de huisregels blijven overtreden.
Bij constateren van een strafbaar feit zullen wij altijd de politie inschakelen.

Vertrouwenspersoon
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we 
als bestuur en medewerkers er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met 
elkaar omgaat, is dit niet altijd het geval. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) 
intimidatie, discriminatie of bedreiging, kunnen veel emoties en vragen oproepen.  
Meestal, en bij voorkeur, kunnen deze situaties goed worden besproken met een team- 
of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze situaties kan een 
vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen. 
De Stichting Zwem- & Recreatiepark ‘De Koet’ heeft GGZ verpleegkundige Jacqueline van 
de Bilt bereid gevonden deze taak op zich te nemen. 
Email:	vertrouwenspersoon@dekoet.nl.
Ook kunt u contact opnemen met het NOC*NSF (zie ook onze website).

Huisregels
Wij vragen onze bezoekers een respectvolle omgang met onze vrijwilligers, bad-
team,  bezoekers en met alles wat u op ons terrein aantreft.

Algemeen
· Badteam en vrijwilligers stellen het op prijs als klachten, wensen, vragen en sug- 
 gesties direct met hen besproken worden.
· Mede met het oog op de eigen veiligheid is iedere bezoeker verplicht aanwijzin gen  
 van het badteam (en vrijwilligers) direct op te volgen.
· ‘De Koet’ is geen crèche: jonge kinderen zonder diploma moeten altijd begeleid  
 worden door een volwassene.
·   De bezoeker blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid, toezicht op   
 jonge kinderen en het bewaken van eigendommen.
·   Hinderlijk gedrag waaronder het zonder toestemming beeldmateriaal maken van  
 andere bezoekers of anderszins is uitdrukkelijk verboden.
·   De “Gedragscode Zwembadbranche” is van toepassing.

Glaswerk
·		 Het	is	niet	toegestaan	om	glaswerk	(glazen,	flessen	etc.)	mee	te	brengen	en	te	 
 gebruiken. Dit verbod geldt voor het hele terrein.

Bad en peuterbad
·   Het peuterbad is alleen toegankelijk voor kinderen jonger dan 6 jaar, onder door-
 lopende begeleiding van een volwassene.
·   Kinderen zonder diploma mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene  
 en met armvleugeltjes in het ondiepe gedeelte van het grote bad. Tenzij het bad- 
 team anders beslist.
·  Bezoekers dienen extra voorzichtig te zijn bij het gebruik van de glijbaan en het  
 springen en duiken van de zogenaamde dekenkast.
·   Bij onweer: direct uit het water gaan.

Veld, ligweide en zandbak
·   Balsporten: uitsluitend op de sportterreintjes.
·   Alle afval in de afvalbakken.
·   De zandbak is bedoeld voor gebruik door kleine kinderen. Die mogen daar ook best  
 met een beetje water spelen. Maar zij mogen geen water halen in het badgebouw.
·   Waarneer je na het spelen in het zand wil douchen of zwemmen altijd eerst je  
 voeten wassen onder de kraan naast de trap.

Gebouw
·   Niet met vuile voeten of schoenen het gebouw betreden.
·   Het badgebouw is geen speelplek. Voor andere bezoekers is het prettig als je er niet  
 schreeuwt en geen rommel maakt!

Vertrouwenspersoon
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U-pas/Maatschappelijke Stage
U-PAS
Om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken om van ons bad te genieten, zijn 

wij dit seizoen wederom deelnemer van het U-pas concept. Indien u 
in het bezit bent van een U-pas, kunt u met korting een abonnement 
aanschaffen en daarbij dan ook (indien gewenst) een leskaart voor 
een diploma van het Zwem-ABC kopen. Voor meer informatie over de 
U-PAS: www.u-pas.nl en www.dekoet.nl 

De gemeente Stichtse Vecht biedt een aanvullende zwemregeling aan. Kinderen tot en 
met 17 jaar die een U-pas bezitten kunnen kosteloos hun A en B diploma halen. Voor meer 
informatie zie onze website en www.stichtsevecht.nl

Maatschappelijke stage voor middelbare scholieren in ‘De Koet’
Stichting Zwem & Recreatiepark ‘De Koet’ is een maatschappelijk betrokken organisatie en 
biedt scholieren uit het middelbaar onderwijs de mogelijkheid hun maatschappelijke stage 
in te vullen. Wat is er zoal te doen? Wij vinden dat de invulling van de stage vooral leuk 
en nuttig moet zijn. Daarnaast stellen wij het op prijs dat je iets voor ons wilt betekenen. 
Stagiair(e)s hebben inmiddels in de zomer èn in de winter al geholpen met het regulier en 
bijzonder onderhoud met sociale media, kassadiensten, kindermiddagen etc. De werkzaam-
heden kunnen dus zeer divers zijn. Als maatschappelijk stagiair(e) mag je ook zelf aangeven 
wat je leuk vindt of waar je goed in bent. Vaak zijn er projecten die je in samenwerking met 
andere vrijwilligers of het badteam kunt doen. Geïnteresseerd? Vertel ons dan ook hoe jij je 
stageperiode ziet en welke periode(s) je in ieder geval beschikbaar bent. Je reactie kun je 
met je C.V. sturen naar: info@dekoet.nl, o.v.v. maatschappelijke stage.

‘De Koet’ als leerbedrijf
SBB heeft ‘De Koet’ erkend als leerbedrijf. 
Alleen door SBB erkende organisaties (www.s-bb.nl) zijn 
bevoegd om leerlingen praktijkplaatsen aan te bieden voor 
opleidingen in de zorg, welzijn en sport. SBB heeft tot doel 
om een brug te slaan tussen school en leerbedrijf, tussen 
werkgever en werknemer, tussen opleiding en loopbaan,  
tussen overheid en bedrijfsleven. ‘De Koet’ helpt hier graag aan 
mee. 

Sollicitanten kunnen zich aanmelden via info@dekoet.nl.
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Lokale ondernemers steunen ‘De Koet’
Coop statiegeldactie
In het afgelopen jaar heeft Coop Romijn de opbrengst van de landelijke statiegeldactie 
aan ‘De Koet’ geschonken. Voor Coop Romijn waren wij het lokale goede doel en dat is 
gewaardeerd. De opbrengst was een ruime en welkome aanvulling op ons budget.

 

Total actie Autobedrijf Verhoek
Conform de Total actie, waarbij klanten kunnen sparen voor hun voetbalvereniging, spon-
sort Autobedrijf Verhoek uit Kockengen ‘De Koet’ met hetzelfde bedrag. Iedereen die bij 
Autobedrijf Verhoek tankt is en blijft niet alleen sponsor van hun voetbalvereniging, maar 
ook van ons zwembad. Het zwembad kan ook deze ruime bijdrage goed gebruiken.
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Stichting ‘De Koet’
Algemeen
Stichting Zwem & Recreatiepark ‘De Koet’ is exploitant van het park. De stichting is door 
inwoners van Kockengen in 1995 opgericht, toen de exploitatie van het bad voor de ei-
genaar (destijds de gemeente Breukelen) te duur werd. De gemeente is eigenaar gebleven 
van grond en een deel van opstallen en steunt ‘De Koet’ met een jaarlijkse subsidie. Het 
stichtingsbestuur (zie pagina 45) bepaalt het beleid, geeft leiding aan het badteam dat jaar-
lijks wordt aangesteld voor het geven van zwemlessen, het organiseren en uitvoeren van 
diverse activiteiten en het houden van toezicht. De vrijwilligers doen al het overige werk: 
kassadiensten, onderhoud van park, baden, speeltoestellen, gebouwen en machinekamer, 
werkzaamheden die te maken hebben met financiën, administratie en publiciteit. Vrijwil-
ligers helpen het badteam bij bijzondere activiteiten.
Contact
Wie actief wil bijdragen aan het werk van de Stichting en daarmee aan het open houden 
van ‘De Koet’, wordt uitgenodigd contact op te nemen met het bestuur, 
via secretariaat@dekoet.nl

Statistieken
Het aanbod van cursussen is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid, en ieder 
jaar halen veel kinderen een zwemdiploma. In een aantal gevallen wordt besloten 
om aan het einde van het seizoen nog niet op te gaan voor een examen. Deze cur-
sisten gaan dan in het binnenbad verder of wachten tot ze volgend seizoen in ons 
eigen bad wel hun diploma kunnen halen.

Jaar     2017 2016 2015 2014 2013 
Aantal cursisten     110 103 103  105  120 
Seizoen afgesloten met diploma    91%  94%  92%   90%   89%    
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Bestuur:
Het bestuur bestaat uit zes vrijwilligers die een binding hebben met ‘De Koet’ en 
Kockengen. Zij hebben allen een verschillend takenpakket. In de maandelijkse 
bestuursvergadering worden besluiten genomen op basis van gemeenschappelijkheid. 
Van het beleid wordt verslag gedaan in een jaarverslag.  
 
 voorzitter	 Ellen	Bruin

 secretaris  vacature

 penningmeester Ronald Brinkhof

 algemene leden Adrie de Lange   Kassa vrijwilligers, adverteerders
  Fred de Bruin  Badteam, fondsenwerving
  Richard Oostveen Winteronderhoud
  Vacature   PR, adverteerders

 notuliste Tessa van der Leij
    

 pr/foto’s ‘De Koet’, Gijs Kleinveld, Fiona de Vries 

  

Donateurs / Vrienden van ‘De Koet’
‘De	Koet’	heeft	al	vele	jaren	een	trouwe	schare	donateurs.	Een	groot	aantal	in	geld,	an-
deren	door	het	gratis	ter	beschikking	stellen	van	machines	of	materiaal.	Echte	vrienden	van	
‘De Koet’. Mede dankzij deze donaties blijft exploitatie van het zwembad op de huidige 
wijze mogelijk. Vanzelfsprekend kan ‘De Koet’ altijd extra (financiële) donaties goed ge-
bruiken. Klein of groot, iedere donatie is van waarde. ‘De Koet’ is een SBBI, een sociaal bel-
ang behartigende instelling. Hierdoor is over donaties (giften) geen schenk- of erfbelasting 
verschuldigd en kan het hele bedrag aan ‘De Koet’ worden besteed. Uiteraard worden 
donaties op rekeningnummer NL79 RABO 0332 8168 85 t.n.v. Stichting ‘De Koet’ zeer ge-
waardeerd. Voor eventuele aanvullende informatie over het donateurschap kunt u terecht 
bij ons secretariaat, bij voorkeur per e-mail (secretariaat@dekoet.nl). Indien wenselijk kan 
anonimiteit worden gewaarborgd. Het bestuur is alle huidige en toekomstige gulle gevers 
zeer erkentelijk!

Bestuur / Donateurs

Bezoek- en postadres:
Sportweg 3
3628 AZ  Kockengen

Telefoon: (0346) 24 24 51
Website: www.dekoet.nl
Email:	 info@dekoet.nl

Social Media:
Twitter: #zwembaddekoet
Facebook: zwembaddekoet
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vrijdag 27 april, Koningsdag gesloten

vrijdag 4 mei, Dodenherdenking open tot 17:00 uur

donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag 12:00 - 17:00 uur

maandag 21 mei, 2e Pinksterdag 12:00 - 17:00 uur

Woensdag 30 mei, Rabobank-schoolzwemwedstrijden open tot 17:00 uur 

vrijdag 1 juni, Koetstock open tot 17:00 uur

zaterdag 2 juni, Koetstock open tot 14:00 uur

vrijdag 8 juni Kindertriathlon open tot 16:00 uur

vrijdag 8 juni bij mooi weer extra opening  18:00 - 22:00 uur

maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli, Zwem-4-daagse  17:00 - 19:00 uur

donderdag 12 juli, Twee-dorpen-toernooi open tot 17:00 uur

zaterdag 8 september, Jaarmarkt open tot 12:00 uur

vrijdag 14 september, diploma-zwemavond open tot 16:30 uur

zaterdag 15 september, diploma-zwemmen nader te bepalen

Afwijkende openingstijden voor recreatiezwemmen:
Bij bijzondere evenementen gelden andere openingstijden. 

Openingstijden

T  02  97  52  50  49
info@denoudenwonen.nl
w w w . d e n o u d e n w o n e n . n l

Genieweg 10
3641 RH Mijdrecht

kom langs voor de collectie & advies!

Vakantieperiode: 13-07 t/m 25-08
maandag: 10:30*-20:00 uur (recreatiepark van 10:30-20:00)
dinsdag: 10:30*-20:00 uur (recreatiepark van 10:30-20:00)
woensdag: 10:30*-20:00 uur (recreatiepark van 10:30-20:00)
donderdag: 07:00-08:30 uur van 10:30*-20:00 uur (recreatiepark van 10:30-20:00)
vrijdag: 10:30*-20:00 uur (recreatiepark van 10:30-20:00)
zaterdag: 10:30*-17:00 uur (recreatiepark van 10:30-17:00)
zondag: 12:00 - 17:00 uur (recreatiepark van 12:00-17:00)
*	Elke	zaterdag	en	in	de	vakantieperiode	van	maandag	tot	en	met	zaterdag	is	het	gehele	grote	bad	van	
10:30	-	11:00	uur	gereserveerd	voor	iedereen	die	baantjes	wil	zwemmen.	Er	is	er	ook	gelegenheid	om	
te oefenen voor onze leskinderen..

Zwem & Recreatiepark ‘De Koet’ is geopend van 14 april t/m 16 september 2018.
De zwembaden en het ‘droge’ recreatiepark zijn volgens onderstaand schema geopend :

Schoolperiode: 14-04 t/m 12-07 en 26-08 t/m 15-09
maandag: 10:30-17:00 van 19:00-20:00 uur (recreatiepark van 10:30-20:00)
dinsdag: 11:30-17:00 van 19:00-20:00 uur (recreatiepark van 10:30-20:00)
woensdag: 11:30-17:00 van 19:00-20:00 uur (recreatiepark van 10:30-20:00)
donderdag: 07:00-08:30 van 11:30-17:00 van 19:00-20:00 uur (recr.park van 10:30-20:00)
vrijdag: 10:30-17:00 van 19:00-20:00 uur (recreatiepark van 10:30-20:00)
zaterdag: 10:30*-17:00 uur (recreatiepark van 10:30-17:00)
zondag: 12:00 - 17:00 uur (recreatiepark van 12:00-17:00)
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WOENSDAG 4 APRIL 8:30 – 20:30 UUR 
•	Verkort	uw	wachttijd	en	print	alvast	thuis	uw	ingevulde	inschrijfformulier.	(www.dekoet.nl)
•	Voor	alle	lessen	en	cursussen	die	‘De	Koet’	aanbiedt	van	jong	tot	oud	geldt:
•	Voor	een	abonnement	is	één	pasfoto	nodig,	van	het	formaat	3	x	4	cm.	
•	De	foto	mag	niet	eerder	geseald	zijn.	
•	Tijdens	de	voorverkoop	hoeft	u	geen	administratiekosten	te	betalen.

In het kort: openingstijden
ma t/m vrij 10.30 - 20.00 uur 
za 10.30 - 17.00 uur 
zo 12.00 - 17.00 uur 
    

Dauwzwemmen elke donderdag 07:00 - 8:30 uur

Tijdens (school-)zwemlessen zijn de baden niet geopend voor recreanten.
Bij bijzondere evenementen gelden andere tijden (zie pagina 16).

Openingstijden kunnen variëren. Zie voor alle gegevens de binnenkant van deze achter-
pagina (pagina 47) en voor tussentijdse veranderingen www.dekoet.nl.

 
Bij slecht weer gaat het zwembad eerder dicht. 

Bel voor zekerheid 0346-242451. Geen gehoor? Bad is gesloten! 

TARIEVEN 
Dagkaartje: alle leeftijden  € 4,25 
Avondkaartje (na 18:00 uur)  € 2,50 
Voor een gedetailleerd overzicht van abonnementsprijzen, kosten van zwemlessen, 
verhuur van ligstoelen, zie pagina 11. 

Voorverkoop abonnementen en 
laatste kans aanmelden zwemlessen 

AFSLUITING en DIPLOMAZWEMMEN
zaterdag 1 september voorbereidend A   09:15 – 10:30 uur
vrijdag 14 september zwemvaardigheid 1, 2 & 3 17:30 – 20:00 uur
   snorkelen 1 & 2    17:30 – 20:00 uur
   
zaterdag 15 september  diploma C    09:30 – 10:30 uur
   diploma B    10:30 – 11:30 uur
   diploma A    11:30 – 12:30 uur
   diploma-uitreiking volgt aansluitend


