Over de zwemlessen

In het zwembad van Familyland wordt al vele jaren op een succesvolle manier zwemles gegeven. De zwemlessen zijn door de week tussen 15:45 uur en 18:00 uur (op woensdag vanaf 16:15 uur) en op zaterdagochtend
tussen 08:30 en 10:00 uur.
De lessen zijn erop gericht om kinderen zo snel mogelijk een goede zwemtechniek bij te brengen op een voor
hen zo prettig mogelijke manier.
In Zwembad Familyland is het uitgangspunt dat ouders
alles moeten kunnen zien van de zwemlessen. Ouders
zijn tijdens de zwemles van harte welkom in de zwemzaal om zelf de verrichtingen en vorderingen van hun
kind(eren) te kunnen zien.

De zweminstructeurs
proberen kinderen met specifieke problemen extra
aandacht te geven, bijvoorbeeld door hen in een
kleinere groep te plaatsen. Het hoofd zwemzaken
(Dirk de Vreugd) kan in overleg met de ouders ook
besluiten om een kind één of twee keer les te geven in
een één op één situatie. Het is belangrijk dat kinderen
vooruitgang boeken. Indien dit volgens de zweminstructeurs
noodzakelijk is, is het altijd mogelijk om iets extra’s te doen.
U heeft bij Zwembad Familyland de keuze om uw kind één of twee keer
per week
zwemles te laten volgen. De zwemlessen worden afgerekend in periodes van ± twaalf weken. De prijzen kunt
u vinden in de algemene voorwaarden van het zwembad of op de website: www.familyland.nl.
Ook is het mogelijk om losse extra lessen in te kopen (prijzen op aanvraag), bijvoorbeeld in de laatste drie
weken voor het diplomazwemmen. Dit kan alleen in overleg met het badpersoneel.
Schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen reguliere zwemlessen, maar wel turbo zwemlessen.
In elke schoolvakantie is er een turbo zwemcursus waarvoor u uw kind kunt opgeven. Voor de prijs kunt u
terecht bij het badpersoneel, maar u kunt ook een kijkje nemen op de website:
www.familyland.nl
Tijdens een turbo zwemcursus krijgen kinderen twee keer per dag les, namelijk van maandag tot en met vrijdag ‘s morgens van 09:00 tot 09:45 uur en ‘s middags van 17:00 tot 17:45 uur. Tijdens zo’n cursus kan uw kind
in korte tijd heel veel leren.
De zwemlessen tijdens een turbocursus zijn zeer intensief. Echter doordat de kinderen voor en na de les gelegenheid krijgen om vrij te zwemmen, vinden ze het vaak heel erg leuk.
De zwemdiploma’s
Zwembad Familyland leidt kinderen op voor het zwem-ABC van het Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).
Dit is in Nederland de bekendste en meest gehanteerde zwemdiplomareeks.* Het ultieme doel hierin is het
behalen van het C-diploma. Het behalen van het A-diploma en van het B-diploma kunt u zien als zeer belangrijke tussenstappen.
Kinderen hebben voor het behalen van het A-diploma de meeste tijd nodig. De tijd die ze nodig hebben, is
sterk afhankelijk van de aanleg van het kind en van de frequentie van de zwemlessen. Bij één of twee zwemlessen per week heeft een kind, mits er niet teveel wordt verzuimd, gemiddeld 48 klokuren zwemles nodig
om het A-diploma te behalen.
*Uitgebreide informatie over zwemlessen en de zwemdiploma’s kunt u vinden op de websites: www.nrz.nl of
www.allesoverzwemles.nl.
Het lesplan
Binnen het zwem-ABC en dus ook binnen ons lesplan komen acht basiselementen aan bod:
1. te water gaan; 2. onder water gaan; 3. draaien; 4. drijven; 5.watertrappen; 6. voortbewegen;
7. adem halen en 8. survival.

Bad 1 Op weg naar het A-diploma (rood polsbandje)
In de eerste reeks lessen wordt veel aandacht besteed aan het watervrij maken. Kinderen leren het water kennen. Ze leren om spetters te verdragen, om met het gezicht/hoofd onder water te gaan en om te leren drijven
op de buik en op de rug. De kinderen leren spelenderwijs door middel van speelse lesvormen.
Bad 1 Op weg naar het A-diploma (geel polsbandje)
Kinderen durven op verschillende manieren te water te gaan en ze durven ook onder water. Ze kunnen zelfstandig drijven op de buik en op de rug.
Er wordt een begin gemaakt met het aanleren van de zwemslagen (basiselement voortbewegen). Kinderen
komen in aanraking met de schoolslag, borstcrawl, rugcrawl en enkelvoudige rugslag. Ook komen ze langzaam in aanraking met onder water zwemmen en met het springen en zwemmen in voor het kind diep water
(1.10 m).
Aan het einde van traject bad 1 kunnen de kinderen zelfstandig ± 10 meter zwemmen met de schoolslag en
de enkelvoudige rugslag (beginnersniveau). Ook met de borstcrawl en de rugcrawl kunnen ze enkele meters
overbruggen. Dit alles mag met ondersteuning van een drijfgordel.
Bad 2 Op weg naar het A-diploma (blauw polsbandje)
In bad 2 staat alles in het teken van het verbeteren van aangeleerde vaardigheden.
De zwemtechniek van alle zwemslagen die gebruikt worden binnen het zwem-ABC wordt verder uitgediept
en het uithoudingsvermogen van de kinderen wordt vergroot.
Er wordt nog steeds veel aandacht besteed aan de verschillende manieren van te water gaan: kopsprong, voetsprong en zelfs de koprol van de kant komen op een speelse manier aan bod.
Aan het einde van traject bad 2 kunnen de kinderen ± 50 meter zwemmen met een redelijk goede schoolslag. Dit mag nog wel met ondersteuning van een drijfgordel. Hetzelfde geldt voor de enkelvoudige rugslag.
Ook de borstcrawl en de rugcrawl zijn verbeterd. De kinderen kunnen een kopsprong maken (duiken) en een
kleine afstand onder water zwemmen, bij voorkeur door het duikzeil.
Bad 3 Op weg naar het A-diploma (groen polsbandje)
In bad 3 vindt de afwerking plaats. Er wordt veel aandacht besteed aan afstand- en survivalzwemmen. De
kinderen leren om onder objecten door te zwemmen of om er overheen te klimmen. Ze worden vertrouwd
gemaakt met het examenprogramma van het A-diploma. Hierin zit ook het gekleed zwemmen (voor het
A-diploma: lange broek, shirt/overhemd met lange mouwen, sokken en echte schoenen).
Bad 3 Op weg naar het B-diploma (zwembroek/badpakvignet A-diploma)
In het traject van diploma A naar diploma B gaat het om het verder perfectioneren van de zwemslagen en om
het vergroten van het uithoudingsvermogen. Met name bij de schoolslag en enkelvoudige rugslag wordt gelet
op de (uit)drijfmomenten tussen de slagen.
Bij het B-diploma komen er niet veel nieuw te leren dingen bij. Het gaat vooral om het vergroten van de afstanden. Ook hierin zit weer een deel gekleed zwemmen (voor het B-diploma: lange broek, shirt/overhemd
met lange mouwen, sokken en echte schoenen).
Bad 3 Op weg naar het C-diploma (zwembroek/badpakvignet B-diploma)
In het traject van diploma B naar diploma C is het streven om met name bij de schoolslag een goede ademhaling aan te leren, zoals te zien is bij wedstrijdzwemmers. Er is veel aandacht in de lessen voor onderdelen die
specifiek voor het C-diploma beheerst moeten worden: de koprol van de kant, de hurksprong, de hoekduik
en de koprol in het water. Met veel van deze onderdelen hebben de kinderen eerder in de lessen al kennisgemaakt. In dit traject zit ook weer een deel gekleed zwemmen (voor het C-diploma: lange broek, shirt/overhemd met lange mouwen, een gewone jas, sokken en en echte schoenen).

Alleen zweminstructeurs die in het bezit zijn van een door het NRZ erkend instructeurs-/ zwemonderwijzersdiploma, bepalen of een leerling een niveau opschuift. Zij bepalen ook als enigen of een leerling mag
deelnemen aan het diplomazwemmen. Als uitgangspunt hiervoor gelden de bepalingen en richtlijnen examenprogramma’s zwem-ABC (Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s) die te vinden zijn op de website
www.zwemwiki.org.
Alleen bevoegde zweminstructeurs geven zelfstandig les. Stagiairs en ongediplomeerde instructeurs geven
alleen les onder toezicht van een bevoegd instructeur.
Vragen over de zwemles
Heeft u vragen over de zwemles en dan met name over het functioneren en/of de vooruitgang van uw kind,
dan kunt u deze altijd stellen aan het hoofd zwemzaken Dirk de Vreugd. Hij zal uw vragen zo goed mogelijk
proberen te beantwoorden na eventueel overleg met de instructeur van wie uw kind les heeft.
Het snelst krijgt u antwoord als u telefonisch contact met het zwembad opneemt via telefoonnummer 0164613155. Het hoofd zwemzaken is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10:00 en 15:30 uur
en op vrijdag tussen 09:00 en 13:00 uur en tussen 15:00 en 15:30 uur.
TIP: Op de aangegeven dagen zijn tussen 15:00 en 15:30 uur ook de meeste andere instructeurs aanwezig. Als
u rond deze tijd belt, kan er sneller overleg plaatsvinden, waardoor u sneller een antwoord krijgt.
Na een zwemles heeft een instructeur altijd wel een minuutje de tijd voor u. Helaas is er dan vaak geen tijd
voor een uitgebreid gesprek.
Klachten
Heeft u een klacht over de zwemlessen? Blijf hier niet te lang mee rondlopen. Het team van Zwembad Familyland doet er alles aan om de kwaliteit van de zwemlessen hoog te houden, maar ook hier kan er wel eens
iets mis gaan of een misverstand ontstaan.
Heeft u een probleem met de instructeur van wie uw kind zwemles heeft? Ga altijd het gesprek met hem/haar
aan, zodat er iets aan gedaan kan worden. Alle instructeurs zijn oplossingsgericht. Komt u er met de desbetreffende instructeur niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot het hoofd zwemzaken Dirk de Vreugd via
e-mail: dirk.devreugd@hotmail.com. De kans dat hij u geen oplossing biedt, is vrijwel uitgesloten.
Natuurlijk kunt u zich altijd direct tot het hoofd zwemzaken wenden, als u de confrontatie met de instructeur
uit de weg wilt gaan.
Tot slot
Het Nationale Raad Zwemveiligheid streeft met de branche naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen (zoals seksuele intimidatie) worden voorkomen en bestreden. Het NOCNSF heeft in samenspraak met de sportbonden een Vertrouwenspunt Sport
opgezet, waar sporters, begeleiders, trainers, ouders en andere betrokkenen terecht kunnen met persoonlijke
vragen en dilemma’s die vertrouwelijk zijn, maar waar zij ook misstanden in de sport kunnen melden. Meer
informatie is te vinden op de website: www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt.

