
Zwemles in 
Sportcentrum
De Koploper 
Deskundig en plezierig zwemonderwijs 
volgens de Zwem-ABC-methode

Wist u dat...

  U de zwemdiploma’s B en C voor een vast 

bedrag kunt afnemen met diplomagarantie? 

  U als ouder naar de kijkles kunt gaan om vragen 

te stellen aan de zweminstructeur?

 Iedereen die bij ons zwemles volgt, gratis mag komen 

oefenen?  Dit kan tijdens de openingstijden van recreatief 

zwemmen.

   U de zwemvorderingen van uw kind thuis, 

via het online leerlingvolgsysteem, kunt volgen?
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Meer informatie en aanmelden

Afzwemmen in Sportcentrum De Koploper betekent één groot feest! Een zwemdiploma 
halen is natuurlijk niet niks. Daarom zijn naast de ouder(s) of verzorger(s), ook broertjes, 
zusjes, opa’s, oma’s en vrienden van harte welkom om te komen kijken. We maken er voor 
uw kind een spetterende ervaring van.

Heeft uw kind het Zwem-ABC afgerond en blijkt 
hij of zij een echte waterrat? Dan kunt u uw kind 
inschrijven voor de vervolgcursus Zwemvaardigheid. 

Afzwemmen is een feest!

Cursus Zwemvaardigheid

Meren, rivieren, zwembaden met stroomversnellingen en flitsende glijbanen...  In een 
waterrijk land als Nederland is het van belang dat uw kind zichzelf goed kan redden in 
het water. In Sportcentrum De Koploper bent u verzekerd van deskundig en plezierig 
zwemonderwijs volgens de Zwem-ABC-methode van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. 

Het Zwem-ABC bestaat uit de zwemdiploma’s 
A (Aanleren), B (Basis) en C (Compleet). In de 
zwemlessen voor de diploma’s A en B leert  
uw kind waardevolle basistechnieken van het 
zwemmen. Met diploma C op zak is uw kind een  
echte vriend van het water. Uw kind zal zich 
uitstekend kunnen redden in de moderne  
zwembaden en bij watersporten, zoals zeilen  
en duiken.

Het Mijlpalenboekje

Leren zwemmen? Dat doe je in De Koploper!

In Sportcentrum De Koploper verzorgen wij ook
zwemlessen voor tieners, volwassenen en dames. 
 Kijk voor meer informatie op www.sportbedrijf.nl/zwemles.

Op onze website www.sportbedrijf.nl/zwemles vindt u meer informatie over 
onze zwemlessen, waaronder een filmpje over de eerste zwemles. 

Wilt u uw kind aanmelden voor zwemles of heeft uw vragen? 
Mail naar klantenservice@sportbedrijf.nl of bel met Sportbedrijf Lelystad, 
telefoonnummer (0320) 285 385.

Sportbedrijf Lelystad vindt het belangrijk 
dat ieder kind met plezier zwemles volgt. 
Daarom hebben wij een uniek boekje 
gemaakt: het Mijlpalenboekje. 

Tijdens het Zwem-ABC doorloopt  
uw kind 5 niveaugroepen. Het behalen van een 
niveau is een echte mijlpaal! Na niveau 3 zwemt uw kind af voor 
zwemdiploma A. Na niveau 4 voor zwemdiploma B en na niveau 
5 rondt uw kind het Zwem-ABC af. 

In het Mijlpalenboekje leest u precies wat uw kind in elke niveaugroep leert. 
Ook vindt u in dit boekje leuke spelletjes om samen met uw kind te doen.


