
     

     

     

     

Met het Zwem-ABC is jouw kind  Met het Zwem-ABC is jouw kind  

veilig in en om het waterveilig in en om het water

Zwemles volgens de Zwem-ABC-methode 
Zwemles volgens de Zwem-ABC-methode 

van de Nationale Raad Zwemveiligheidvan de Nationale Raad Zwemveiligheid

In een reguliere groep of in een groep  In een reguliere groep of in een groep  

van 3 of 5 kinderenvan 3 of 5 kinderen

Veilig en met plezier Veilig en met plezier 

leren bewegen in water leren bewegen in water 

Factsheet Zwem-ABCFactsheet Zwem-ABC

Zwemdiploma’s behaald? 
Blijf samen zwemmen!

  Vaardigheden en conditie  
op peil houden 

  Oefenen in binnen-  
én buitenwater

  Zelfvertrouwen bij drukte en 
onverwachte situaties

Na het Zwem-ABC bieden wij extra 
zwemvaardigheidsdiploma’s. Daarna is jouw 
kind klaar voor de watersport!

Wij geven in De Koploper ook zwemles aan volwassenen. Want zwemmen is plezier voor iedereen! 
Meer weten over het Zwem-ABC? Kijk op www.sportbedrijf.nl/zwemles  

 Een kind van 

7 jaar of jonger 
kun je beter niet alleen laten 

zwemmen. Hou altijd een 
oogje in het zeil.

en de zee

recreatie-
plassen

meren

rivieren

zwembaden Vanaf Vanaf 

4 jaar4 jaar  
kan jouw kind al  kan jouw kind al  

starten met zwemles starten met zwemles 
in De Koploperin De Koploper

AA BB
CC

Water Water 
==

plezier!plezier!

... maar  ... maar  
alleen als  alleen als  
zwemmen zwemmen 
veilig is.veilig is.

Checklist: Is jouw kind veilig in en 
om het water?

Mijn kind...
    beheerst de zwemvaardigheden    
    kan zichzelf redden in het water
    heeft vertrouwen in eigen zwemkunsten
    vindt het leuk om te zwemmen
    voelt zich prettig in binnen- en buitenwater  

Water heeft een enorme 
aantrekkingskracht op kinderen 

zwemmen

spelen

snorkelen

suppen

varen

Het Zwem-ABC bestaat 
uit 3 diploma’s

 A- diploma = aanleren
 Met zwemdiploma A beheerst jouw kind de 
eerste vaardigheden van het zwemmen en kan 
hij of zij veilig van een eenvoudige glijbaan af. 

 B- diploma = basis
Jouw kind beheerst de basis van het zwemmen 
en kan nu veilig alleen van een spectaculaire 
glijbaan af.

C- diploma = compleet
Nu is het Zwem-ABC compleet en is jouw 
kind veilig en vaardig in het water. Ook in het 
golfslagbad en in de zee. 

AA BB
CC

Wie A zegt, Wie A zegt, 
zegt zegt ook  ook  
B én C!B én C!

Nederland Nederland 
is een groot is een groot 

zwemparadijs zwemparadijs 
met vele ... met vele ... 

     
Na het Zwem-ABC Na het Zwem-ABC 
kan jouw kind:kan jouw kind:
in het water springenin het water springen
klimmen en klauteren  klimmen en klauteren  
op een vlotop een vlot
onder water zwemmenonder water zwemmen
naar de bodem zwemmennaar de bodem zwemmen
duikenduiken
door een gatenmat  door een gatenmat  
zwemmenzwemmen
vier zwemslagen: enkel-vier zwemslagen: enkel-
voudige rugslag, schoolslag, voudige rugslag, schoolslag, 
borstcrawl en rugcrawlborstcrawl en rugcrawl
zwemmen met kleding aan zwemmen met kleding aan 
en overlevingszwemmenen overlevingszwemmen
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