
	
 

 

Toespraak voor Hakki Yilmaz bij de uitreiking van de Paul Nijgh-Penning 
op 12 maart 2019 door Caroline Pietermaat. 
	
Dames en heren, beste en lieve gasten,  
 
KLAAR…..START! 
 
Een ieder van ons die wel eens in het Afrikaanderbad is op het moment dat 
Hakki aan het lesgeven is, herkent dit geluid. De typerende stem van Hakki –
luid en duidelijk maar vooral warm en met aandacht-  schalt keer op keer door 
het zwembad terwijl tientallen kinderen om de beurt het water in springen en 
leren zwemmen. Ieder kind op zijn of haar eigen tempo onder de bezielende 
leiding van hun meester Hakki en zijn bevlogen team.  
 
Hakki, zelf bijna 30 jaar geleden geboren op Rotterdam Zuid, is zelf op 8-jarige 
leeftijd bijna verdronken tijdens de zwemles. Geen beste zaak. En vandaag 
vieren we de beroemdste zwemmeester van Rotterdam Zuid, van Rotterdam, 
misschien wel van Nederland.   
 
Zeven dagen per week wordt er zwemles gegeven in het Afrikaanderbad. En 
Hakki is de spil van het zwembad. Hij is een rasechte verbinder tussen de 
kinderen onderling, het team, de ouders en de wijk. Ik heb Hakki leren kennen 
toen mijn oudste dochter begon met zwemles. Van bevriende ouders om mij 
heen kreeg ik bemoedigende klopjes op mijn schouder: “zwemles?, succes de 
komende jaren…”. Met lichte tegenzin ging ik voor de eerste keer naar het 
zwembad. Ik was er nog nooit geweest. De afgelopen 2,5 jaar ben ik minstens 
1 keer per week geweest en jawel, 2 dochters hebben beiden hun o zo 
belangrijke ABC binnen. Maar wat ik nooit had kunnen vermoeden, is dat ik 
getroffen zou raken door de magie van het Afrikaanderbad, de magie die 
Hakki iedere zwemles voor ieder kind weet te realiseren.  
 
Met volle aandacht voor ieder kind geven hij en het team van het zwembad 
les. Hakki gelooft in de kinderen. Hij geeft hen hierdoor zelfvertrouwen en 
doorzettingsvermogen. En: hij weet zich als geen ander te verplaatsen in de 
kinderen. Hij neemt de kinderen hierdoor ten volle serieus en wint het 
vertrouwen van ieder kind. En niet onbelangrijk, ook van hun ouders. En 
wanneer de kinderen mogen afzwemmen, nou dat is een feestje! De rode 
loper gaat (letterlijk!) uit, de DJ draait plaatjes, de kinderen zwemmen zonder 
uitzondering met succes af. Een zwemdiploma is vaak het eerste diploma dat 
kinderen behalen door iets helemaal zelf gedaan te hebben. De trots en 
blijdschap spat van de gezichten af en het applaus is overweldigend… 
 



Het was geen vanzelfsprekendheid dat Hakki een carrière in de zwemsport 
zou inslaan. Sterker nog, hij zou profvoetballer worden. Opgegroeid in 
Feijenoord bracht hij dagen door op het Helderheidplein, voetballend. Toen al 
een leider, een rolmodel. Maar: je talenten leken elders te liggen… Op je 
opleiding adviseerde jouw mentor toch eens dat zwemmen uit te proberen. En 
dat ben je gaan doen. Dat was wel even wennen, water-gewennen. Je had 
weinig ervaring en om je heen waren allemaal studenten die al wat meters in 
hun armen en benen hadden. Maar je toonde doorzettingsvermogen. En van 
het een kwam al snel het ander. Je belandde in het Afrikaanderbad en binnen 
geringe tijd weet je jezelf wederom te positioneren als leider, als rolmodel.  
 
Je drive om kinderen op een veilige en leuke manier te leren zwemmen is 
bewonderenswaardig. En zeker in de Afrikaanderwijk waar het lang niet voor 
ieder kind vanzelfsprekend is om te leren zwemmen, van wie de ouders 
misschien ook niet hebben kunnen leren zwemmen. Onlangs is onder jouw 
coördinatie een initiatief gestart waardoor kinderen uit Feijenoord gratis hun 
zwemdiploma A kunnen halen. Een waardevol initiatief waarmee Rotterdam en 
in het bijzonder de initiatiefnemers de nek uitsteken. Maar ook een logistieke 
uitdaging waar je U tegen zegt. In de eerste week melden zich meer dan 1000 
kinderen aan. Dat is even aanpoten. Hakki zet zijn schouders eronder en met 
een grote glimlach op zijn gezicht is hij meer dan bereid om ook deze 
uitdaging weer aan te gaan. Waarom: voor de kinderen.  
 
De weg die Hakki heeft afgelegd om te komen waar hij is, en de manier 
waarop hij zijn rol vervult op Rotterdam Zuid vraagt om moed en leiderschap. 
Net als Paul Nijgh.  
 
Hakki, jij hebt jouw jeugddroom niet waar kunnen maken. Maar je bent een 
‘dream come true’ voor vele Rotterdammertjes en hun ouders. De manier 
waarop jij kinderen met zelfvertrouwen in de spotlight zet, hen serieus neemt 
én hen leidt tot het behalen van het zwemdiploma, maakt dat je een voorbeeld 
bent voor ons allen. Het is voor het bestuur van de Paul Nijghpenning dan ook 
een groot plezier jou vandaag te eren en de penning aan jou toe te kennen.  


