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Van de eerste zwemles tot het 
afzwemmen voor het Zwem-ABC

Alles over zwemles
in Sportcentrum
De Koploper 
Tieners en volwassenen



Welkom bij Sportcentrum De Koploper! Wat leuk dat u bij ons zwemlessen voor het 
Zwem-ABC gaat volgen. In deze folder leggen wij u alles uit vanaf de eerste zwemles tot 
en met het afzwemmen. Wij wensen u veel zwemplezier toe tijdens de zwemlessen. 

Welkom

Over het Zwem-ABC
In Sportcentrum De Koploper bent u verzekerd 
van deskundig en plezierig zwemonderwijs 
volgens de Zwem-ABC-methode van de 
Nationale Raad Zwemveiligheid. De zwemlessen 
in zwembad De Koploper duren 45 minuten.

Tijdens het Zwem-ABC doorloopt u zeven 
niveaus:
• niveau 1, 2, 3, 4 en 5 voor het A-diploma;
• niveau 6 voor het B-diploma;
• niveau 7 voor het C-diploma.

Duur tot het behalen van het Zwem-ABC
Gemiddeld doet u 48 klokuren over
het behalen van het A-diploma. Na het behalen 
van het A-diploma doet u nog gemiddeld 10 
klokuren over het behalen van diploma B en 12 
klokuren over het behalen van diploma C. Deze 
uren zijn een indicatie en kunnen door ons niet 
worden gegarandeerd.

Veranderen van dag en tijd
Veranderen van dag en/of tijd is in overleg 
mogelijk. U kunt hiervoor terecht bij de receptie 
of klantenservice. Samen kijken we dan naar de 
mogelijkheden.



Toegang tot het zwembad
Voor uw eerste zwemles haalt u uw klantenpas 
op bij de receptie. Met de klantenpas heeft u via 
het tourniquet toegang tot het zwembad. 

Omkleden en kledingkasten
Als u door het tourniquet bent, komt u bij de 
kleedruimtes. We hebben grote kleedkamers 
en kleine wisselcabines. Het is niet toegestaan 
om in de kleine wisselcabines kleding te laten 
hangen. 

We raden u aan om uw kleding op te bergen in de 
kledingkasten. 
Tip! Probeer iedere week dezelfde kledingkast 
te gebruiken. Zo onthoudt u gemakkelijker het 
nummer. Gebruik voor een code een nummer dat 
makkelijk te onthouden is, zoals uw geboortejaar.

In welk bad start de eerste zwemles?
De eerste zwemles bij niveau 1 start altijd in het 
doelgroepenbad (nummer 13 op de plattegrond). 
Start u niet in niveau 1? Dan vindt u het bad terug 
in de e-mail die u heeft ontvangen of u kunt het 
navragen bij de receptie.

Start eerste zwemles
Zijn er specifieke omstandigheden die de 
zwemonderwijzer moet weten (bijvoorbeeld 
epilepsie)? Geef dit dan aanbij de start van de 
eerste zwemles. 

Einde zwemles
Na 45 minuten is de zwemles afgelopen. U kunt 
dan douchen, omkleden en naar huis gaan.

De eerste zwemles kan best spannend zijn. Graag helpen wij u bij de voorbereiding.  
Hieronder leest u wat u kunt verwachten en geven wij u een paar tips.

De eerste zwemles

Na de eerste zwemles

Kledingzwemmen
Elke eerste les van de maand wordt er met kleding 
gezwommen. De kledingeisen zijn voor diploma A 
en B hetzelfde en voor diploma C anders, zoals u op 
de plaatjes hiernaast kunt zien. In de zwemlessen 
bouwen we het met kledingzwemmen rustig op. 
In de niveaus 1 tot en met 4 zwemt u de eerste 
les van de maand met kleding aan. Wanneer uw 
zweminstructeur in niveau 4 vindt dat u eraan toe 
bent, verandert dit naar elke week met kleding aan 
zwemmen. In de niveaus 5 tot en met 7 zwemt u 
elke week met kleding aan.

Vorderingen online volgen
Hoe u zich ontwikkelt tijdens de zwemlessen, 
ziet u in ons leerlingvolgsysteen. Nadat u bent 
ingelogd op mijn.sportbedrijf.nl vindt u dit 
systeem onder het kopje 'Zwemles'. Wanneer 
u vorderingen maakt, worden deze tijdens de 
zwemles in het leerlingvolgsysteem verwerkt. 
Het kan  voorkomen dat u niet wekelijks 
vorderingen maakt. Wij streven ernaar om 1 keer 
in de 2 weken de vorderingen te toetsen (scoren).
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 1 ingang
 2 klantenservice
 3 receptie
 4 tourniquet
 5 kleedruimten
 6 kledingkluisjes
 7 toilet dames/heren
 8 doucheruimte

 9 MIVA toilet + douche
 10 toegang tribune
 11 Recreatiebad
 12 Wedstrijdbad
 13 Doelgroepenbad
 14 Instructiebad
 15 Piratenbad
 16 Restaurant De Inloper

Plattegrond Plattegrond



Geen zwemles tijdens feestdagen
en schoolvakanties
Op officiële feestdagen komen de zwemlessen 
te vervallen. Ook zijn er geen zwemlessen 
gedurende de vakanties van de basisscholen in 
de regio Noord waarbinnen Lelystad valt.

Gratis oefenen
Op vertoon van de klantenpas voor de 
zwemlessen mag u gratis komen oefenen tijdens 
de openingstijden van recreatief zwemmen. 
Denk eraan dat u alleen mag zwemmen op 
plekken waar u kunt staan.

Niveau 1

Niveau 2-4

Niveau 5-6

Niveau 7

Een keer niet aanwezig?
Als u inlogt op uw Sportbedrijf-account kunt u zich afmelden voor een zwemles. De lesgever krijgt hier dan melding van.

T-shirt korte mouwen

T-shirt korte mouwen

T-shirt lange mouwen

T-shirt lange mouwen

Korte broek

Lange broek

Lange broek

Schoenen

Schoenen Jas lange mouwen



Sportbedrijf Lelystad | Badweg 21 | 0320 285 385 | info@sportbedrijf.nl
 sportbedrijf.nl    SportinLelystad    SportbedrijfLelystad

 sportbedrijf-lelystad     sportbedrijflelystad

Tijd om af te zwemmen

Wij wensen u veel plezier bij de zwemlessen!

Sportbedrijf Lelystad geeft diploma’s uit van de 
Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). 
Dit zijn landelijk erkende zwemdiploma’s. 
Als u voldoet aan de door de NRZ gestelde eisen 
van het diploma mag u afzwemmen. 
De diploma-eisen kunt u terugvinden op onze 
website www.sportbedrijf.nl/zwemles.

Uitnodiging voor het afzwemmen
Wanneer u mag afzwemmen, ontvangt u 
per e-mail een uitnodiging met daarin de 
afzwemdatum en -tijd. Het diplomazwemmen 
gebeurt tijdens het eigen zwemlesuur.

Wie A zegt, zegt ook B en C
Het Zwem-ABC bestaat uit drie zwemdiploma’s: 
A, B en C. De diploma’s A en B zijn waardevol, 
maar wie het zwemdiploma C op zak heeft, 
is een echte vriend of vriendin van het water 
geworden. Na het afzwemmen voor diploma 
A of B plaatsen wij u automatisch door naar 
de volgende groep B of C. Binnen 24 uur na het 
afzwemmen ontvangt u een e-mail met daarin 
het nieuwe zwemlesmoment.

Stoppen met zwemles
Wilt u na het behalen van het A- of B-diploma 
stoppen met de zwemlessen? Meld u dan binnen 
5 dagen af na het ontvangen van de e-mail dat u 
mag afzwemmen voor A of B. Dit doet u door te 
mailen naar klantenservice@sportbedrijf.nl. 


