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

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. Tijdens het Zwem-ABC 
doorloopt uw kind 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.

Inhoud van de zwemlessen
In het begin besteden we in de lessen veel 
aandacht aan het watervrij maken van de 
kinderen. De oefeningen bieden we in spelvorm 
aan, omdat dit voor jonge kinderen de beste 
manier is om iets te leren. De kinderen leren 
vier zwemslagen: de enkelvoudige rugslag, 
de schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Naast 
de zwemslagen wordt geoefend in diep water 
met duiken, in het water springen, onder water 
zwemmen, naar de bodem zwemmen, klimmen, 
klauteren op een vlot en door een gatenmat 
zwemmen. Verder is er aandacht voor veiligheid 
en zwemmen met kleding aan.

Groepsgrootte en begeleiding
In alle niveaus staan onze zwemlessen onder 
begeleiding van een deskundig zweminstructeur. 
Onze zwemlessen duren 45 minuten. De grootte 
per groep is afhankelijk van het niveau:
• Niveau 1: maximaal 10 kinderen
• Niveau 2: maximaal 12 kinderen
• Niveau 3 tot en met 5: maximaal 14 kinderen
• Niveau 6 en 7: maximaal 15 kinderen

Onze privélessen duren een half uur en worden 
aangeboden in groepjes van maximaal 3 of 5 
kinderen. 

Duur tot het behalen van het Zwem-ABC
Gemiddeld doet een kind 48 klokuren over het 
behalen van het A-diploma. Na het behalen van 
het A-diploma doet een kind 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. Leeftijd, aanleg en inzet 
bepalen hoe snel uw kind doorstroomt naar een 
volgend niveau. Regelmaat in het volgen van de 
zwemlessen is erg belangrijk om de vorderingen 
te stimuleren. 

Cas en Coco
De zwemlessen in zwembad De Koploper 
zijn extra leuk door de kikkers Cas en Coco. 
Zij nemen uw kind mee op een spannend 
avontuur. Daarbij verzamelt uw kind munten die 
opgeborgen kunnen worden in het Cas en Coco 
scheepsjournaal. Daarin staat ook een prachtig 
voorleesverhaal over de avonturen die Cas en 
Coco allemaal al mee hebben meegemaakt. 

Welkom
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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



Toegang tot het zwembad
Voor de eerste zwemles kunt u bij de receptie een 
klantenpas ophalen. Met de klantenpas heeft uw 
kind via het tourniquet toegang tot het zwembad. 
Per pas heeft u met maximaal drie begeleiders 
toegang. U houdt de pas tegen het tourniquet en 
laat daarbij eerst uw kind naar binnen. Daarna 
houdt u dezelfde pas voor een tweede keer tegen 
het tourniquet, waarna uzelf en eventueel twee 
andere personen naar binnen kunnen.

Omkleden in de kleedkamers
Als u door het tourniquet bent, komt u uit bij de 
kleedruimtes. U kunt het beste doorlopen naar 
het achterste gedeelte. Daar zijn enkele cabines 
en grotere kleedkamers. Gaat u als man met 
uw zoon of dochter in een grote kleedkamer 
omkleden, dan vragen wij u gebruik te maken 
van de herenkleedkamer. Indien u als vrouw met 
uw zoon of dochter in een grote kleedkamer 
gaat omkleden, dan vragen wij u dit in een 
dameskleedkamer te doen. 

Kledingkasten
Het is niet toegestaan om kleding te laten hangen 
in de kleine wisselcabines. Bij de kleedruimtes 
vindt u voldoende kledingkasten om de kleding 
van uw kind op te bergen. Het is belangrijk om 
het nummer van de kledingkast en de viercijferige 
pincode te onthouden. 
Tip: wanneer u elke week hetzelfde kluisje 
gebruikt onthoudt u gemakkelijker het 
kluisnummer. Voor de pincode raden wij aan uw 
postcode of geboortedatum te kiezen.

Schoenhoesjes
Met zijn allen zijn wij verantwoordelijk voor 
een schone voetengang waar niemand met 
buitenschoeisel loopt. Bij het ophalen van 
de klantenpas ontvangt u eenmalig een paar 
overschoenen gratis. Daarna zijn deze tegen 
betaling verkrijgbaar bij de receptie.

In welk bad start de eerste zwemles? 
De eerste zwemles bij niveau 1 start altijd in het 
doelgroepenbad (nummer 13 op de plattegrond). 
Start uw kind in een ander niveau? Dan leest 
u in de e-mail in welk bad uw kind zwemles 
heeft. Uiteraard kunt u het ook vragen bij onze 
medewerkers.

Start eerste zwemles
Als u samen met uw kind aankomt bij het bad, 
mag u 10 minuten aan de badrand blijven 
zitten. Daarna vragen wij u om de zwemzaal te 
verlaten. Dit doen wij omdat we op deze wijze 
het snelst een band krijgen met uw kind. De 
eerste keer mag u de laatste 10 minuten van de 
zwemles weer binnenkomen. U kunt dan aan de 
zweminstructeur vragen hoe het gegaan is. Bij 
de volgende lessen is dit, uitgezonderd van de 
kijklessen, niet meer mogelijk. 

Zijn er specifieke omstandigheden die de 
zweminstructeur moet weten over uw kind, 
zoals epilepsie?  

Geef dit dan aan de zweminstructeur door. 

De eerste zwemles is best spannend voor uw kind. Graag helpen wij u bij de voor-
bereiding. Hieronder leest u wat u kunt verwachten en geven wij u een paar tips.

De eerste zwemles



Een keer 
niet aanwezig?

Als u inlogt op uw Sportbedrijf-account kunt u uw kind afmelden voor een zwemles. De lesgever krijgt hier dan melding van.

Na de zwemles

Veranderen van dag en tijd
Veranderen van dag en/of tijd is in overleg 
mogelijk. U kunt hiervoor terecht bij de receptie of 
klantenservice. Eén van onze medewerkers kijkt 
dan naar de mogelijkheden. 

Einde zwemles
De laatste paar minuten van de zwemles mogen 
de kinderen altijd even spelen. Daarna kunnen 
zij douchen. Uw kind wordt na de les naar de 
douches gebracht in het achterste gedeelte 

(nummer 8 op de plattegrond). Wees op tijd 
aanwezig om uw kind daar op te wachten. U bent 
als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor uw 
kind voor en na de zwemles. 

Kledingzwemmen
De kinderen in de niveaus 1 tot en met 4 
zwemmen de eerste les van de maand met 
kleding aan. Wanneer de zwemonderwijzer in 
niveau 4 vindt dat het kind eraan toe is, verandert 
dit naar elke week met kleding zwemmen. In de 
niveaus 5 tot en met 7 zwemmen de kinderen elke 
les met kleding aan. 

Niveau 1

Niveau 2-4

Niveau 5-6

Niveau 7

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



Vorderingen van de zwemlessen
Hoe uw kind het doet op zwemles, ziet u in ons 
leerlingvolgsysteen. Nadat u bent ingelogd 
op mijn.sportbedrijf.nl vindt u dit systeem 
onder het kopje 'Zwemles'. Wanneer uw kind 
vorderingen maakt, worden deze tijdens de 
zwemles in het leerlingvolgsysteem verwerkt. 
Het kan  voorkomen dat er niet wekelijks 
vorderingen gemaakt worden door uw kind. 
Wij streven ernaar om 1 keer in de 2 weken de 
vorderingen te toetsen (scoren).

Geen zwemles op 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 uw kind gratis komen oefenen 
tijdens de openingstijden van recreatief 
zwemmen. Voorwaarde is wel dat er een 
begeleider van minimaal 18 jaar meegaat. Die 
betaalt dan het reguliere tarief. Per begeleider 
is het toegestaan om met twee kinderen zonder 
zwemdiploma het zwembad te betreden. Denk 
eraan dat uw kind alleen mag zwemmen op 
plekken waar hij of zijn kan staan.



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

Uitnodiging voor het afzwemmen
Wanneer uw kind mag afzwemmen, 
ontvangt u per e-mail een uitnodiging met 
daarop de afzwemdata en -tijden voor het 
diplomazwemmen en alle overige informatie 
voor het afzwemmen. Het diplomazwemmen 
bestaat uit gemiddeld vier lessen: twee keer 
oefenzwemmen, één keer proefzwemmen en 
het afzwemmen. Uw kind mag één van de twee 
oefenlessen missen.  
Mist uw kind meerdere lessen dan gaat hij of 
zij terug naar de lesgroep. Uw kind zwemt dan 
de keer daarna af. Het diplomazwemmen is op 
zaterdag. Mocht uw kind verhinderd zijn, meldt 
dit dan bij de receptie of klantenservice. Uw kind 
blijft dan in zijn lesgroep en wordt geplaatst 
in de volgende afzwemgroep. Kinderen op 
privézwemles hebben geen oefenzwemmen of 
proefzwemmen. Zij zwemmen meteen voor het 
diploma af.

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 als 
een echte vriend van het water geworden. Na het 
afzwemmen voor diploma A of B plaatsen we uw 
kind automatisch door naar de volgende lesgroep 
voor diploma B of C. U ontvangt een e-mail 
waarin we het nieuwe lesmoment vermelden.

Zwempakket B en C met diplomagarantie
Het is in De Koploper mogelijk om de 
zwemdiploma’s B en C in één pakket voor een 
vast bedrag af te nemen. Wij garanderen dat 
uw kind aan het einde van het zwempakket 
beide diploma’s heeft behaald.
Uw kind heeft met dit pakket de mogelijk-
heid om één keer of twee keer per week 
zwemles te volgen. Met twee keer in de week 
les is de kans zelfs aanwezig dat uw kind na 
drie maanden al mag afzwemmen voor beide 
zwemdiploma’s. Tijdens het zwempakket B 
en C zwemt uw kind aan het einde van het 
zwemtraject eenmaal af. Uw kind ontvangt 
dan zowel het B- als C-diploma.

Stoppen met zwemles
Wilt u na het behalen van het A- of B-diploma 
stoppen met de zwemlessen? 
Meld uw kind dan af. Dat doet u door binnen 
vijf dagen na de ontvangst van de e-mail 
over het afzwemmen een mail te sturen naar 
klantenserivce@sportbedrijf.nl.

Tijd om af te zwemmen

Wij wensen 
uw kind veel 
plezier bij de 
zwemlessen!
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