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Waarom dit boek 
Gedurende mijn lange loopbaan aan de badrand stelden ontelbare bezorgde ouders vragen. Hoe 

gaat het met mijn kind? Hoe lang gaat het nog duren? Wanneer kan mijn kind afzwemmen? Wanneer 

kan mijn kind naar het diepe? En nog vele, vele andere vragen… 

Natuurlijk beantwoorde ik die vragen zo goed mogelijk. Maar het was niet simpel om de vraagstellers 

te verwijzen naar begrijpbare documentatie op schrift. Alle beschikbare boeken en publicaties lijken 

te zijn geschreven voor de professionals en zijn voor een leek niet eenvoudig te bevatten. Op het 

internet is ook niet veel over dit onderwerp beschikbaar zoals ik zelf ontdekte tijdens een intensieve 

zoektocht. Dus dreef de vraag boven hoe ik die ouders en hun kinderen dan goed kon helpen. 

Zwemles geven is niet moeilijk. Natuurlijk kan zwemonderwijs worden gevat in diepgaande 

leerstromen met een onderbouwde en uitgewerkte didactiek en methodiek. Ook in het reguliere 

onderwijs wordt op deze wijze gedoceerd. Het kan allemaal erg moeilijk worden gemaakt. Maar daar 

staat tegenover dat opvoeden door de meeste ouders wordt gedaan zonder speciale opleiding. En 

zwemmen is in de basis eenzelfde vaardigheid als kruipen, lopen en fietsen. Meestal uit zichzelf en 

soms met een beetje hulp zal ieder kind deze dingen doen zodra de juiste leeftijd is bereikt. En dus 

ook zwemmen. 

Ieder zoogdier kan zwemmen. Welk dier ook te water raakt, het zal van nature gaan zwemmen om te 

overleven. In vele natuurdocumentaires is te zien dat zoogdiersoorten met 

een droge habitat vanzelf gaan zwemmen als ze plotseling in het water 

belanden. Ook de mens beschikt over deze aangeboren vaardigheid. Als een 

baby te water raakt zal het vanzelf gaan zwemmen met een soort hondjes 

zwemslag. Dus waarom moet het kind naar zwemles als deze vaardigheid is 

aangeboren? Met een klein beetje hulp zal deze aangeboren vaardigheid op 

niveau blijven. En dat kunnen de ouders best zelf doen. 

En toch komen die ouders steeds weer met vragen bij de professional aan de 

badrand en daarin ligt mijn basis voor het schrijven van dit boek. Op een 

heldere wijze beschrijf ik in simpele bewoordingen zonder vakjargon hoe u uw kind zelf kunt leren 

zwemmen. Veel leesplezier. 
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Een beknopte historie 
Omstreeks het jaar 1925 werd de methode voor het leren zwemmen in Nederland gebaseerd op de 

uitgangspunten van twee ervaren zwemagogen. Hun visie op de juiste leerweg had een verschillende 

grondslag. De Nederlandse heer Bongertman vond dat de zwemslagen het uitgangspunt waren en 

gebruikte drijfmiddelen. De Oostenrijkse heer Wiessner vond dat het drijven de basis vormde en 

gebruikte geen hulpmiddelen. Beide uitgangspunten staan centraal in de Nederlandse historie van 

het zwemonderwijs en is tot op heden waarneembaar. 

Tot het eind jaren ’80 werd opgeleid voor het zwemdiploma A en B. De uitgifte van deze diploma’s 

lag bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) voor particuliere 

opleiders en bij het toenmalige 

Ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen voor het 

schoolzwemmen. In de eisen van 

deze twee diploma’s stond de juiste 

beheersing van de zwemslagen 

centraal. Het watervrij zijn ofwel, het 

beheersen van het blijven drijven 

zonder te zwemmen, was geen toetsonderdeel. Helaas leerde de 

ervaringen dat kinderen met deze diploma’s onvoldoende bekwaam waren om zich zichzelf te 

redden in moeilijke omstandigheden. Naast het welbekende rechthoekige zwembad ontstonden 

subtropische zwemparadijzen waarin golfslagmachines, 

wildwaterbanen en jetstreams werden toegepast. De 

reddingsbrigades langs onze kusten gaven aan dat de branding van 

de zee een groot obstakel vormde. Dit vormde de grondslag voor 

de behoefte aan een ander soort zwemdiploma en bijbehorende 

doelstellingen. Meerdere instituten ontwikkelden of 

introduceerden halverwege de jaren ’80 nieuwe diploma’s en 

zwemlesmethoden. Uit Engeland werden de Swimming Teaching 

Awards overgenomen door de Nederlandse Vereniging van Zwemonderwijzers (NVZ). Bij de opleiding 

voor deze STA-diploma’s stond het zwemmen van een afstand zonder onderbreking centraal. Bijna 

tegelijk werd door een ander instituut, de toenmalige Nationale Raad 

Zwemdiploma’s (NRZ) het Basiszwemdiploma geïntroduceerd. Naast 

deze twee organisaties bestonden nog vele andere partijen die 

diploma’s ontwikkelden en uitreikten. Het geheel werd 

onoverzichtelijk voor de ouders want welk diploma was nu het juiste? 

Er ontstond een nationale behoefte aan eenheid en structuur. 

Uiteindelijk werden de meeste partijen het eens en ontstond een 

nationale koepelorganisatie die zich Nationaal Platform Zwembaden – 

Nationale Raad Zwemdiploma’s noemde (NPZ-NRZ). Deze organisatie 

geeft een diploma uit dat in het overgrote deel van de Nederlandse zwembaden wordt uitgereikt. 

Slechts een beperkt aantal opleidende instituten geeft nog andere diploma’s voor het basisniveau 

uit. 
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Het huidige nationaal erkende Zwem-ABC is het product van deze NPZ-NRZ. Dit diploma bestaat uit 

drie losse onderdelen (A + B + C) welke apart worden geëxamineerd. Alle kenmerken van de 

historische diploma’s zijn hierin opgenomen. Het eindniveau van het Zwem-

ABC sluit aan op huidige omstandigheden in de praktijk. Een kind dat zwemt 

op dit niveau wordt geacht zich voldoende te kunnen redden in ruw water. 

Met de introductie van dit nieuwe diploma werd eveneens een bijbehorende 

leerweg geïntroduceerd. Deze leerweg vormt slechts een leidraad. De 

omstandigheden in de praktijk dwingen soms tot varianten op de standaard 

leerweg. Naast de bekende overdekte zwembaden met diverse waterdiepten 

zijn nog vele andere varianten aanwezig zoals buitenbaden, diepwaterbassins 

en troebel buitenwater. Lesgeven in deze omgevingen vergt de nodige 

aanpassingen. In de volgende hoofdstukken ga ik hier nader op in. 
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Twee uitgangspunten 
Het hoofdstuk “een beknopte historie” ving aan met het benoemen van twee grondslagen welke met 

de onderstaande zinnetjes worden neergezet: 

o Via het leren zwemmen komen tot drijven 

o Via het leren drijven komen tot zwemmen 

Deze twee uitgangspunten staan al lang ter discussie. In het huidige Zwem-ABC is zowel het drijven 

als het zwemmen als examenonderdeel opgenomen. Maar dit zegt niets over de juiste 

opleidingsweg. Welke grondslag is dan de juiste? In de volgende paragrafen ga ik hier nader op in. 

Via het leren zwemmen komen tot drijven 
Het is als uitgangspunt niet mogelijk om bij de eerste kennismaking met het water te zwemmen 

zonder hulpmiddelen. Zonder lesgordel of zwemvest zinkt een leerling direct naar de bodem. Als wij 

kiezen voor een start via het maken van zwemslagen is een hulpmiddel noodzakelijk. Die zijn 

beschikbaar in diverse vormen. De bekende lesgordel of “kurk” wordt veel 

toegepast in de zwembaden. Ook zijn diverse soorten zachte of opblaasbare 

drijvers voor ondersteuning van de armen in omloop. Voor het oefenen van de 

benen zijn lesplankjes en andere drijvers beschikbaar die kunnen worden 

vastgepakt. Sinds enige tijd worden ook zwempakjes met ingebouwd 

drijfvermogen gebruikt en zijn speciaal bedoeld voor zwemles, niet te verwarren met reddingsvesten 

zoals die toegepast in de watersport. 

Op hoofdlijnen ziet deze leerweg er als volgt uit. Met behulp van voldoende drijfmiddelen wordt 

gestart met het aanleren van een zwemslag. Bij de schoolslag kan het hoofd boven water blijven en 

vormt dus een logische keuze. Met een plankje of ander hulpmiddel in de handen 

leert en oefent de leerling eerst de beenslag. Zodra deze beentechniek voldoende 

wordt beheerst volgen korte stukjes met de armen erbij. Het op elkaar afstemmen 

van de armslagen en beenslagen is een volgende stap. En dan komt het moment in 

zicht dat de leerling kan zwemmen met ondersteuning van een drijfmiddel. Een 

periode van oefenen volgt waarbij de juiste ademhalingstechniek wordt bijgebracht. De laatste stap 

is het verminderen van het aantal hulpmiddelen tot de leerling zelfstandig en zonder hulpmiddel kan 

zwemmen met de schoolslag en een correcte ademhalingstechniek. 

De enkelvoudige rugslag past bij de schoolslag. Bij deze slag ligt de leerling op de rug in het water 

met het gezicht boven. Tijdens het oefenen met een plankje van de schoolbeenslag wordt de 

enkelvoudige rugslag vaak toegevoegd. Het verdere verloop van het aanleren en oefenen loopt dan 

synchroon met het aanleren van de schoolslag. Zodra de leerling start met de schoolarmslag zonder 

plank wordt ook een begin gemaakt met het zwemmen op de rug zonder hoofdsteuntje. 

Uiteindelijk zal de leerling zelfstandig een grotere afstand kunnen zwemmen met de schoolslag en 

enkelvoudige rugslag. Door veel te oefenen ontwikkelt de zwemconditie en neemt het gevoel van 

veiligheid in het water toe. Maar het Zwem-ABC vergt veel meer dan het kunnen zwemmen van een 

afstand met technisch juiste zwemslagen. Ook de eerder genoemde golfslagbaden en branding van 

de zee vergen veel meer bekwaamheid in het water. Het onder water durven gaan zonder angst is in 

de hiervoor beschreven leergang niet aan bod gekomen. En daarin steekt een dilemma.  
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Via het leren drijven komen tot zwemmen 
Het is als uitgangspunt niet mogelijk om bij de eerste kennismaking met het water te zwemmen 

zonder hulpmiddelen. Maar lukt het wel om zonder hulpmiddel te leren drijven? Ja en nee! 

Zodra een leerling de eerste keer in het water stapt, begeeft het zich in een zeer gevaarlijke 

omgeving. Al bij een kleine waterdiepte is de kans op verdrinken aanwezig. Dus dient een keuze te 

worden gemaakt door de leraar. Indien de leraar continue bij de leerling in een één op één situatie 

aanwezig is kan worden gewerkt zonder hulpmiddelen. Een geoefende leraar, lees de professional, 

kan met meerdere leerlingen tegelijk werken op een veilige en verantwoorde wijze. Maar omwille 

van de veiligheid wordt ook bij de e-zwemles-methode via het leren drijven in de beginfase soms een 

hulpmiddel toegepast. En daarmee worden dus twee verschillende leerwegen via het drijven 

benoemd welke in de volgende subparagrafen op hoofdlijnen worden beschreven. 

Leren drijven zonder hulpmiddelen 

De eerste stap in het water is voor de meeste leerlingen een hele grote. Helaas komt het veelvuldig 

voor dat de ouders, al dan niet bewust, hun kind angst bijbrengen voor het water. Zodra een 

kruipende zuigeling of stappende peuter richting het water beweegt grijpt de bezorgde ouder in en 

legt daarmee een basis voor de angst. Een kind kan ook een schokkende gebeurtenis meemaken 

waardoor die angst ontstaat. Het is dus niet vanzelfsprekend dat een leerling zonder enige schroom 

in het onbekende zwemwater stapt. Maar met enig beleid en tact is dit best te realiseren. 

De basis vergt een goede verkenning van de omgeving en de aanwezige hulp. Laat eerst zien hoe 

diep het water is door er zelf in te gaan staan en biedt altijd een toegestoken hand om de drempel te 

nemen. Kies als dat beschikbaar is kniediep water. Zodra de leerling in het water staat volgen het 

zitten in het water, verdragen van spatten en vervolgens het gezicht nat durven maken. Het 

aanbevolen kniediepe water is ook geschikt om de leerling op de buik met de handen op de bodem 

te laten liggen. Weer een stapje verder is het onderdompelen van het gezicht met ingehouden adem. 

Dan volgt het optillen van de handen met het gezicht in het water zodat de leerling even loskomt van 

de bodem en drijft. Aansluitend kan het inhouden van de adem en drijven met het hoofd in het 

water in tijdsduur worden opgevoerd. Zie hier de basis op hoofdlijnen. 

Het leren drijven op de rug zonder drijfmiddelen vangt pas aan nadat het kortstondig drijven op de 

buik wordt beheerst. Het hoe en waarom wordt later uitgelegd in dit boek.  

Leren drijven met hulpmiddelen 

Het leren drijven zonder hulpmiddelen kan veel tijd vergen. Soms is een leerling te angstig om de 

eerste drempel te nemen. De beginfase verloopt in het algemeen minder snel dan de beginnende 

leraar aanvankelijk verwacht. Daarnaast vormt de beschikbare opleidingstijd wel 

eens een hindernis. Denk hierbij aan buitenbaden die slechts een deel van het jaar 

open zijn of de lengte van een vakantie waarin de vaardigheden moeten worden 

bijgebracht. Maar ook de afwezigheid van ondiep water vormt een steekhoudend 

argument. Het is mogelijk om de benodigde opleidingsduur te verkorten door 

drijfmiddelen te gebruiken. Maar dan wel op aangepaste wijze, het drijfmiddel is dan ondersteunend 

bedoeld om de leerstapjes te bespoedigen en geen hoofddoel. Centraal staat wel dat het gebruiken 

van drijfmiddelen uit oogpunt van veiligheid is aan te bevelen. Over veiligheid kan veel worden 

gezegd, dus is er een apart hoofdstuk aan gewijd.  
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Veiligheid 
Een veelgehoorde uitspraak aan de badrand; mijn kind moet zo snel mogelijk op zwemles want wij 

wonen aan het water en dat is zeer gevaarlijk! 

Het beheersen van de zwemkunst en het bezit van een zwemdiploma borgen nooit de veiligheid! 

Indien uw kind bijvoorbeeld met het hoofd op een hard voorwerp valt en bewusteloos raakt bij het 

te water raken dan gebeurt het toch. Ik wil de lezer hiermee geen angst aanpraten maar 

benadrukken dat het kunnen zwemmen geen hoofddoel is omwille van de veiligheid. Dus ontkracht 

ik de argumentatie dat het leren zwemmen op zeer jonge leeftijd noodzakelijk is. 

Dit boek is niet geschreven voor de beroepskrachten maar voor de ouders die hun kind zelf willen 

leren zwemmen. Ouders die niet opgeleid zijn tot docent maar de opgedane ervaring uit het 

opvoedingsproces van hun kind willen benutten. Om hiermee een goede start te maken dient u zich 

aan een aantal punten te houden die hierna volgen. 

Gebruik een goedgekeurd reddingsvest! 

De veiligheid tijdens het spelen kan alleen worden geborgd met een goedgekeurd reddingsvest! Deze 

vesten zijn zo ontworpen dat het lichaam bij het te water raken op de rug draait. 

Het achterhoofd rust daarbij op de kraag zodat de luchtwegen vrij blijven. Ook 

een bewusteloze drenkeling kan hiermee overleven. 

Maar je kunt een kind toch niet de gehele dag met een reddingsvest laten 

rondlopen? Het is toch ook erg belemmerend voor het kind tijdens het spelen? Ze 

worden er vast mee uitgelachen want niemand doet zijn kind een vest aan bij ons in de straat. Vele 

bezorgde ouders reageren in de trend van deze context bij het vernemen van dit advies. 

De auteur van dit boek is geboren op een woonboot en ging pas als volwassene in een normaal huis 

wonen. Ook de watersport op binnenwateren en de zee is altijd onderdeel van mijn leven. Vanaf het 

moment dat ik ging kruipen moest mijn reddingsvest aan. Op vierjarige leeftijd speelde ik zonder 

direct toezicht langs de waterkant of zat alleen in mijn roeiboot. Moeder keek iedere tien minuten of 

alles goed verliep en dan dreef ik regelmatig ergens rond. Honderden keren viel ik tijdens mijn jeugd 

in het water, mijn record is drie keer op één dag. Van het reddingsvest ondervond ik nooit enige 

hinder, het was zelfs prettig beschermend bij het voorover vallen tijdens het spelen. Als gevolg 

hiervan ontwikkelde ik geen enkele angst voor het water. Op vijfjarige leeftijd stond ik eens tot mijn 

borst in het water en was druk bezig een steiger in elkaar te timmeren toen moeder vroeg wat de 

bedoeling was. Ik had namelijk net mijn nieuwe kaplaarzen aan en daarmee mocht ik in het water 

lopen! Gedurende mijn jeugdige dienstjaren als strandwachter was het dragen van een reddingsvest 

verplicht tijdens het varen met de reddingsboot. En ook nu doen mijn kinderen en ik altijd een vest 

aan tijdens het varen op zee. Het geeft een veilig gevoel!  

Het wel of niet dragen van een reddingsvest is een keuze. In de watersport is het normaal dat 

kinderen een vest dragen en daar controleren alle volwassenen op die in de jachthaven aanwezig 

zijn. Al geruime tijd is in de wetgeving vastgelegd dat aan boord van een schip een zwemvest 

aanwezig moet zijn voor iedere opvarende. Misschien is het een kwestie van wennen bij u in de 

straat. Maar let op, als één schaap over de dam is volgen er meer! 
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In ons waterrijke landje is de keuze ook erg voor de hand liggend. Naast het bestaande open water 

verschijnen in toenemende mate zogeheten waterwoningen. De achtertuinen van deze woningen 

grenzen aan een sloot of vaarwater, soms ook staan de woningen op kunstmatig 

aangelegde eilanden. En laat u geen zand in de ogen strooien! Een aantal 

vinexwijken zijn voorzien van waterpartijen waarin een glooiende oever is 

aangelegd. Onder het wateroppervlak is langs de kant een ondiep deel gemaakt 

zodat uw kind niet direct in dieper water kan vallen. Helaas is de lengte van een kinderarmpje erg 

kort en het water al snel te diep. Bij het te water raken proberen kinderen het hoofd boven te 

houden door de handen op de bodem te zetten wat vervolgens niet lukt. Het is ondoenlijk uw kind 

continue in het oog te houden en in de beschreven situatie is het buiten spelen zonder reddingsvest 

vragen om ongelukken.  

Gebruik degelijke hulpmiddelen! 

Ook een zwembad is niet zonder gevaar. Openbare zwembaden met een waterdiepte tot 140 

centimeter hoeven niet te worden bewaakt. Ze zijn vaak aanwezig bij 

campings en hotelaccommodaties. En als bewaking aanwezig is dient u zich 

te realiseren dat de beroepskrachten hun best doen maar geen wonderen 

kunnen verrichten. Neem dus uw verantwoording en maak juiste keuzes 

tijdens de recreatieve momenten en bij het geven van zwemlessen aan uw 

kind. Leren zwemmen zonder hulpmiddelen vergt dus de nodige aandacht en bekwaamheid van de 

leraar.  
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Zwemwater en Regelgeving 
De overzichtelijkheid, diepte en temperatuur van het zwemwater spelen een belangrijke rol voor een 

goede start van de zwemlessen. Indien u beschikt over een privébad kunt u hierin de eerste lessen 

verzorgen. Maar al snel zullen de vorderingen van uw kind de behoefte aan een groter bassin doen 

groeien. In de volgende paragrafen wordt meer informatie verstrekt over het maken van een juiste 

keuze en de algemene regelgeving voor openbare zwembaden. 

Kies het juiste zwemwater 
Na het lezen van de vorige hoofdstukken zal het u duidelijk zijn dat het beschikbare zwemwater een 

belangrijke factor is. Ruw water zoals de zee of langs de oever van een meer is dus niet echt geschikt. 

In ieder geval dient het water doorzichtig te zijn tot de bodem zodat u alles goed kunt overzien. 

Ondoorzichtig water is dus uitgesloten, hoe gezond die algen ook mogen zijn. De temperatuur van 

het water is ook een belangrijke factor. Bij temperaturen onder de twintig graden treedt al snel 

onderkoeling op en het is niet echt plezierig voor de eerste natte kennismaking. Op uitzonderingen 

na is natuurlijk buitenwater dus ongeschikt voor uw doel. 

Zwembaden bestaan in vele soorten en maten. De meest simpele vorm is het opblaasbare bad in uw 

achtertuin. De eerste start kan hierin zeker worden gemaakt. Een stapje verder is het gebouwde 

privébad in uw tuin of bij de buren. Deze bassins zijn vaak wat dieper zodat je er ook echt in kunt 

zwemmen, voor zwemles is de eerste start wat lastiger. Weer een slag groter vindt u bij de camping 

en andere vakantieverblijven. Deze bassins zijn vaak speels van vorm en de waterdiepte varieert 

sterk. Hierin kunt u een goede start maken. Maar let op! Alle hiervoor genoemde baden kunnen een 

gevaar opleveren als de rand te hoog is. Uw kind moet er wel gemakkelijk in en uit kunnen klimmen. 

Daarnaast ontbreekt professioneel toezicht wat u dus zelf moet doen. 

Het openbare zwembad biedt alle benodigde elementen. De waterdiepten zijn gevarieerd en de 

badranden zijn veilig. Daarnaast zijn ook vele faciliteiten rond het bassin beschikbaar. Maar bovenal 

kunt u er zeker van zijn dat de kwaliteit van het water goed is. En er is vakbekwaam toezicht. Alle 

Nederlandse zwembaden dienen zich te houden aan vele wetgevingen. Het opsommen van het 

gehele pakket wetgevingen zal ik u besparen en vat ik in de verdere tekst samen als zwembadwet. 

Iedere bezoeker dient zich aan de zwembadwet te houden. In de volgende paragraaf worden de 

regels en achtergrond hiervan uiteengezet. 

Regelgeving in openbare zwembaden 
Over de regelgeving in openbare zwembaden ontstaat in de praktijk regelmatig discussie tussen de 

bezoeker en de toezichthouder. Onbekendheid met de zwembadwet ligt 

hieraan ten grondslag. Die zwembadwet beschrijft zeer nauwkeurig hoe 

het toezicht moet worden georganiseerd. Bij de entree van het zwembad 

ziet u meestal een aantal certificaten op een bord of achter een ruit 

hangen. Een belangrijke is het certificaat “Keurmerk Veilig en Schoon”. Een 

onafhankelijk instituut is belast met de controle op de juiste handhaving 

van regelgeving betreffende de veiligheid en hygiëne in de openbare 

zwembaden. Een zwembad met dit keurmerk hanteert strikte regels die 

hierna worden toegelicht. 
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Het aantal toezichthouders hangt samen met het aantal bassins, de waterdiepten en de 

aanwezigheid van speelobjecten zoals duikplanken en glijbanen. Het management van het zwembad 

moet een toezichtplan opstellen voor de accommodatie en structureel doorvoeren door 

vakbekwaam personeel met een taakstelling in te zetten. Op grond van deze taakstelling beschikken 

de toezichthouders van het zwembad over ruime bevoegdheden voor het handhaven van de orde en 

veiligheid. Hierover ontstaan wel eens misverstanden. Een verzoek van een toezichthouder is niet 

vrijblijvend en staat zeker niet ter discussie. U dient zich altijd aan hun opdrachten te houden. En hier 

wringt soms de schoen. In de zwembadwet staat dat het de diepe bassins met een waterdiepte van 

140 centimeter of meer alleen toegankelijk zijn voor voldoende bekwame zwemmers. Deze 

omschrijving is enigszins vaag omschreven om tegemoet te komen aan volwassen zwemmers zonder 

diploma. Het bezit van een zwemdiploma is niet verplicht volgens de wet maar wordt door het 

management meestal toegevoegd als eis in het toezichtplan. In toenemende mate leggen de 

zwembadexploitanten uniforme regionale regelgeving vast wat weer overstijgende verplichtingen 

schept. Op hoofdlijnen staat in deze regels dat de toezichthouder beslissingsbevoegd is om het 

vereiste zwemniveau vast te stellen dat benodigd is voor het diepere bassin. Een volwassene die 

goed kan zwemmen zonder zwemdiploma zal op basis van het zelfbeschikkingsrecht soms 

toestemming krijgen. Minderjarige kinderen zijn echter wilsonbekwaam op grond waarvan slechts bij 

uitzondering toestemming wordt verkregen voor het zwemmen in het diepe. Bij het geven van 

zwemles is het diepe bassin dus alleen beschikbaar in overleg met de toezichthouder die op grond 

van zijn taakstelling niet snel zal instemmen. Uit ervaring sprekend zal alleen instemming worden 

verkregen op zeer rustige momenten waarbij het leskind een bekende moet zijn van de betreffende 

toezichthouder. 

Een tweede belangrijk certificaat is het logo van de NPZ-NRZ. Dit certificaat wordt uitgereikt aan 

zwembaden die over aantoonbare vakbekwaamheid beschikken om zwemopleidingen en 

examinering te verzorgen voor het Zwem-ABC. De eisen voor het Zwem-

ABC kunt u in dit boek vinden in een apart hoofdstuk. De 

vakbekwaamheid van de organisatie en de instructeurs wordt op 

meerdere wijzen getoetst. De instructeurs dienen te beschikken over de 

nodige vakdiploma’s. Daarnaast beschikken vele zwembaden over een 

lesplan waarin staat beschreven hoe het zwemonderwijs wordt 

georganiseerd. De NPZ-NRZ verstrekt de goedkeuring als de benodigde 

deskundigheid voldoende kan worden aangetoond. Dit wordt ook 

regelmatig op actualiteit getoetst door een inspecteur. Het afnemen van 

de zwemexamens wordt verzorgd door het zwembad maar afgenomen 

door benoemde examinatoren. Veel zwemonderwijzers zijn ook 

gecertificeerd examinator. Bij het examen ziet u dus vaak een zweminstructeur van het betreffende 

zwembad terug in die functie. Het goed vervullen van deze examinatorfunctie en de bijbehorende 

organisatie van het zwemexamen door het zwembad wordt gecontroleerd door een rapporteur van 

de NPZ-NRZ. 

Voorafgaand aan het echte examen organiseert laat het zwembadteam de kinderen vaak 

proefzwemmen als onderdeel van de zwemles. Het doel hiervan is het vereiste zwemniveau voor de 

examenonderdelen te controleren zodat de kans op doubleren tijdens het echte examen minimaal 

wordt. Bij twijfel zal de instructeur vaak een collega vragen om een oordeel. Net als bij de 

regelgeving rond het toezicht ontstaat ook hierbij regelmatig discussie tussen de ouders en de 
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instructeurs. Realiseer dat de instructeurs tijdens het proefzwemmen naar de leskinderen kijken door 

de bril van hun bevoegdheid van de examinator. Het vereiste niveau is van bovenaf vastgelegd en 

kan niet via de instructeur worden beïnvloed. U kunt het geheel vergelijken met de Cito-toets op de 

basisschool. 

Zwemlesverbod in openbare zwembaden 
In het openbare zwembad worden meestal zwemlessen verzorgd door instructeurs die een 

arbeidsovereenkomst hebben met de exploitant. Sommige baden proberen hun markt af te 

schermen door anderen te verbieden zwemles te verzorgen in hun accommodatie. Deze regelgeving 

is dan vooral bedoeld voor zwemverenigingen die gebruik maken van het zwembad. Daarnaast komt 

het voor dat particulieren op professionele wijze tegen betaling zwemles willen geven. Ook dit 

fenomeen is wordt slechts bij uitzondering toegestaan. De laatste jaren is dit beleid aan verandering 

onderhevig als gevolg van de wetgeving en afspraken tussen de zwembonden en exploitanten. 

Iedere ouder heeft echter de bevoegdheid en het recht om de eigen kinderen zwemles te geven. De 

voorgaande regelgeving is dus niet voor u van toepassing. Wel dient u zich te houden aan de 

zwembadwet zoals beschreven in de vorige paragraaf. Lesgeven in het bassin tot 140 centimeter 

diepte is dus zonder meer mogelijk. Lesgeven in het diepe bassin mag alleen na verkregen 

toestemming van de toezichthouder. Maar na het lezen van dit boek zal blijken dat pas het laatste 

stukje van het opleidingstraject in diep water zal moeten gebeuren. Het vereiste zwemniveau is dan 

al zo gevorderd dat de toezichthouder meestal onder voorwaarden zal instemmen. 

Gekleed zwemmen 
In openbare zwembaden gelden strikte normen voor de te dragen badkleding. De kwaliteit van het 

zwemwater dient volgens de zwembadwet te voldoen aan strenge normen. De aanwezigheid van een 

vastgestelde hoeveelheid chloor is er één van. Chloor reageert met alle soorten vervuiling waaronder 

restanten wasmiddel en wasverzachter die in de vezels van badkleding achterblijven na de wasbeurt 

in de wasmachine. De vervuiling onder schoenzolen die op straat worden gedragen, reageert nog 

heftiger. Bij de chemische reactie tussen chloor en vuil in het badwater ontstaat een gas dat we 

herkennen als de beruchte zwembadlucht. Om deze gasvorming tot een minimum te beperken 

stellen de zwembaden strenge regels aan de badkleding. Die gaan soms zover dat het dragen van 

zogeheten bermudazwembroeken en hoofddoekjes worden verboden. Het is dus niet 

vanzelfsprekend dat u uw kind met kleding anders dan een zwembroek of badpak in het bad mag 

laten zwemmen. Informeer dus naar de geldende regels en overleg dus vooraf met de 

toezichthouder of het mogelijk is. Indien u een speciale kledingset samenstelt en deze niet wast in de 

machine maar uitspoelt met schoon leidingwater zal het zwembad sneller instemmen met uw 

verzoek om gekleed oefenen toe te staan. 

De officiële kledingeisen voor de diploma’s kunt u vinden in het hoofdstuk “Het zwemdiploma”.  



 

www.e-zwemles.nl 

16 HOE LEER IK MIJN KIND ZWEMMEN 

Hulpmiddelen voor de zwemles 
Het is als uitgangspunt niet mogelijk om bij de eerste kennismaking met het water te zwemmen 

zonder hulpmiddelen. Zonder lesgordel of zwemvest zinkt een leerling direct naar de bodem. 

Omwille van de veiligheid van uw kind maar ook om de opleidingsnelheid te verhogen gaan we 

hulpmiddelen gebruiken. Die zijn beschikbaar in diverse vormen. De bekende lesgordel of “kurk” 

wordt veel toegepast in de zwembaden. Ook zijn diverse soorten zachte of opblaasbare drijvers voor 

ondersteuning van de armen in omloop. Voor het oefenen van de benen zijn lesplankjes en andere 

drijvers beschikbaar die kunnen worden vastgepakt. Sinds enige tijd worden ook zwempakjes met 

ingebouwd drijfvermogen gebruikt en zijn speciaal bedoeld voor zwemles, niet te verwarren met 

reddingsvesten zoals die toegepast in de watersport. In de volgende paragrafen worden de 

benodigde hulpmiddelen voor de zwemles nader beschreven. Daarnaast worden de leuke 

speelmaterialen genoemd die niet nodig zijn maar wel leuk als cadeau voor een feestelijk moment. 

Benodigde hulpmiddelen voor de zwemles 
Tijdens de opleiding worden beperkt hulpmiddelen gebruikt ter 

ondersteuning welke u bij voorkeur zelf dient aan te schaffen. Heel 

belangrijk en absoluut noodzakelijk voor deze e-zwemles-methode zijn 

de hiernaast afgebeelde armdrijvers. Ze worden verkocht in vele 

soorten. Het is ongepast om hier de naam van een producent die 

voorkeur geniet te benoemen dus wordt volstaan met een exacte 

beschrijving. Het materiaal dient stevig aan te voelen. De soorten van 

zeer dun en glad plastic gaan snel stuk en zijn dus niet veilig genoeg. De fel oranje gekleurde 

exemplaren zoals afgebeeld zijn verkrijgbaar in drie maten die samengaan met een gewichtsklasse. 

De middelgrote en grootste maat is geschikt voor deze e-zwemles-methode. U kunt ze kopen in 

meerdere winkels, via internet bij speciaalzaken voor zwembadbenodigdheden en soms ook in het 

zwembad waar u gaat zwemmen. De kosten liggen tussen de vijf en tien euro per set. Bezuinig hier 

niet op want uw kind gaat ze intensief gebruiken. 

Een tweede belangrijk hulpmiddel voor een goede zwemles is de zogeheten 

zwemslurf die ook wel flexibeam wordt genoemd. Zie het plaatje hiernaast van 

een groene en blauwe flexibeam voor een juiste beeldvorming. De flexibeam zal 

worden gebruikt ter ondersteuning van het lichaam op meerdere manieren en 

kan ook het lesplankje vervangen. Een lesplankje zoals hiernaast afgebeeld in 

de uitvoering rood en blauw is handig maar voor een goede zwemles niet 

noodzakelijk mits een flexibeam voorhanden is. Indien u naast de flexibeam ook 

een lesplankje aanschaft dient u te letten op de materiaal keuze van het plankje. 

De zachte uitvoering in foammateriaal heeft de voorkeur boven de plankjes van 

hardplastic. Bij het zwemmen op de rug zijn de zachte versies comfortabel voor 

het hoofd. Daarnaast zal een zacht plankje de kans op letsel sterk doen 

afnemen. Want een plankje wil nog wel eens tegen de tanden botsen. Een 

lesgordel, ook wel kurk genoemd, is handig voor de latere fase van de opleiding 

maar niet strikt noodzakelijk. Ook deze lesgordels zijn verkrijgbaar in diverse 

afmetingen en materiaalsoorten. Indien u de aanschaf overweegt geniet de 

uitvoering in foammateriaal weer de voorkeur omwille van het draagcomfort. 

De flexibeam, lesplank en lesgordel zijn via het internet bij meerdere 
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zwembadleveranciers online verkrijgbaar en kosten tussen de vijf en tien euro per stuk. Bedenk wat 

u wilt aanschaffen in verband met de verzendkosten. Alles in één keer is goedkoper. Natuurlijk kunt u 

ook de tweedehands-sites afspeuren waar een behoorlijk aanbod is te vinden. 

Een derde belangrijk hulpmiddel voor een goede zwemles zijn uitdagende voorwerpen om op te 

duiken. Zie de plaatjes van duikringen en een duikvis voor een juiste beeldvorming. Natuurlijk kunt u 

hiervoor alle voorwerpen gebruiken die zwaar genoeg zijn. De afgebeelde 

duikringen kunnen gemakkelijk worden vastgepakt met de 

handen, maar vooral ook met de tanden! Dit laatste klinkt 

u wellicht vreemd maar is ook een belangrijk onderdeel bij 

het leren zwemmen. Door de mond onder water te openen 

went het kind aan het idee en gevoel van water in de mond 

tijdens het zwemmen. Ook wordt het uitgedaagd om met 

het gezicht vlak bij de boden te komen waar een mate van 

behendigheid voor is vereist. De afgebeelde duikvis is 

verkrijgbaar in vele vormen zoals een kikker, zeester, bloem, etcetera. Deze 

duikvoorwerpen kunt u soms lenen in uw zwembad maar uit oogpunt van 

onafhankelijkheid kunt u ze beter zelf aanschaffen. Munten zijn ook uitstekend 

geschikt om te oefenen zodra de leerling gevorderd is. Wie kent niet het “dubbeltjes duiken” uit de 

jonge jaren. Neem bij voorkeur goedkope muntstukjes met een waarde van één, twee of vijf cent. Op 

deze wijze duurt het even voor het bedrag van een ijsje is opgedoken.  

Samenvattend: De armvleugeltjes, flexibeam en voorwerpen om op te duiken zijn essentieel voor 

een goede start, de lesplank en lesgordel zijn handig om ernaast te gebruiken maar niet 

noodzakelijk. 

Chloorbrillen en Duikbrillen 
Het gebruik van duikbrillen en zogeheten chloorbrilletjes is absoluut ongewenst tijdens de zwemles. 

Indien u ze aanschaft is dat natuurlijk leuk voor de speelmomenten buiten de zwemles. Maar moedig 

het gebruik niet aan tot het volledige Zwem-ABC is behaald. Een kernelement van de opleiding en eis 

voor het Zwem-ABC omvat de oriëntatie onder water. En dat wordt dus 

aangeleerd, geoefend en geëxamineerd zonder brilletje. Last van chloorwater in 

de ogen is op medische uitzonderingen na pure onzin. Het kleine beetje chloor 

in het zwembadwater verdringt het traanvocht op het oog dat daardoor iets 

stroever aanvoelt bij het knipperen met het ooglid. Ook het zoute zeewater geeft deze reactie. Juist 

dit onderdeel moet worden geoefend en ervaren. Bedenk dat uw kind tijdens 

het buitenspelen ook geen zwembrilletje draagt. Ga dus af op de feiten en niet 

op bakerpraat. Het dragen van een chloorbrilletje is alleen bedoeld voor 

wedstrijdzwemmers die vele uren per dag met open ogen borstcrawl 

zwemmen. Pas bij deze intensieve omstandigheden kan de invloed van het water op de oogbol 

consequenties meebrengen. Indien u de aanschaf overweegt adviseer ik u een echte duikbril met 

snorkel en zwemvliezen aan te schaffen als cadeau voor een feestelijke gebeurtenis maar niet voor 

de zwemles. 
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Zwemvliezen 
Zwemvliezen kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van het oefenen van de borst- en rugcrawl 

beenslag maar zijn absoluut niet noodzakelijk. Bedenk wel dat een kindervoetje snel groeit waardoor 

de aanschaf al snel, evenals een schoen, te klein is. En de zwemvliezen met een 

verstelbaar hielbandje kunt u beter direct in de prullenbak gooien omdat ze 

snel kapot gaan en de tenen van uw kind op pijnlijke wijze afklemmen tijdens 

het gebruik. Een goed exemplaar omsluit de voet geheel en is gemaakt van 

siliconenmateriaal. Schaf altijd een te grote maat aan en laat uw kind de 

zwemvliezen ook passen alsof u schoenen gaat kopen. En schrik niet van de prijzen want goed 

materiaal is duur. 

Samenvattend: Duikbrillen zijn absoluut ongewenst bij de zwemles maar wel leuk als cadeautje, 

zwemvliezen zijn handig om te gebruiken maar niet noodzakelijk. 
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Methode e-zwemles  
In dit hoofdstuk wordt de e-zwemles-methode stapsgewijs op hoofdlijnen beschreven. In het 

hoofdstuk Zwemlessen worden de elementen volledig uitgewerkt. Ik raad u aan eerst het hoofdstuk 

over de twee uitgangspunten van het leren zwemmen te lezen. 

Deze e-zwemles-methode werkt snel en is tegelijk leuk voor het kind. Snel is een relatief begrip. 

Uitgangspunt is dat u uw kind met vijfendertig tot veertig lessen van een half uur kunt leren 

zwemmen. Dit is realiseerbaar in een buitenbadseizoen met twee lessen per week en zelfs in een 

zomervakantie met zeven lessen per week. 

Via het leren drijven komen tot zwemmen met hulpmiddelen vormt de grondslag van deze e-

zwemles-methode. De basis voor deze keuze is ontwikkeld tijdens mijn intensieve en lange 

praktijkervaring. Zie mijn autobiografie voor een nadere verdieping. Met deze e-zwemles-methode 

zijn honderden kinderen opgeleid voor het Zwem-ABC in overdekte zwembaden maar vooral ook in 

buitenbaden. 

Een kind is pas aan leren en dus ook leren zwemmen toe omstreeks de zesjarige leeftijd. Daarom 

start het echte leren op de basisschool in groep drie, in de groepen één en twee staat het 

ontdekkend spelen centraal. Deze e-zwemles-methode sluit aan op de leeftijd van uw kind. Baby’s 

blijven buiten beschouwing van deze zwemopleiding. Het zogeheten baby-zwemmen dat ook wel als 

“Moeder en Kind zwemmen” door professionals wordt aangeboden in de zwembaden is gericht op 

het behouden en trainen van de aangeboren vaardigheden. Peuters kunnen op aangepaste wijze 

kennismaken met de eerste module waarin kennismaken met het water centraal staat. Het echte 

leren zwemmen kan pas starten in de kleuterleeftijd, dit zijn dus de kinderen van vier jaar en ouder. 

Het uitgangspunt is dat uw kind leergierig genoeg is om leerstof op te nemen. De wijze van 

aanbieden van de leerstof is niet aan leeftijd gebonden. In de modulen worden de hoofddoelen 

beschreven. 

Spelen staat centraal in deze zwemlesmethode. Het is dus absoluut af te raden om uw kind continue 

te overspoelen met instructies. Tijdens het spelen in het water zal uw kind de aangeleerde 

vaardigheden zonder aanmoediging vanzelf gaan toepassen. Een goede zwemles omvat het 

kortstondig herhalen van de vorige onderdelen en het toevoegen van een nieuw element of 

verbeteren van de aanwezige vaardigheden. Pas dit uitgangspunt toe bij iedere aanvang van het te 

water gaan en doe dit maximaal dertig minuten. Daarna laat u uw kind spelen als beloning voor de 

geleverde inspanning. 

Zwemles module 1 – Watervrij maken 
“Jan Huigen in de ton met een hoepeltje erom….” Klinkt het u bekend in de oren? En komt dan ook 

die gedachte bij u op dat het niet echt opschiet? Dit gaan we dus NIET doen. De kern van deze e-

zwemles-methode is speels maar tegelijk doelgericht! Dus starten we als volgt: 

Doe uw kind zwemvleugeltjes om. Zie het plaatje als voorbeeld. De “Spierballen” zoals ik ze zelf bij 

voorkeur noem, dienen om de bovenarmen te worden geplaatst. Blaas ze eerst op met uw mond. De 

afgebeelde spierballen zijn voorzien van veiligheidsventielen. Bijt met uw 

tanden zachtjes in het ventiel om deze te openen opent en zonder weerstand 

op te blazen. De ventielen kunnen in de spierbal worden geduwd maar dat is 

niet echt nodig en alleen lastig bij het snel laten leeglopen. Plaats de vingers 
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van uw linkerhand en duim van uw rechterhand in de spierbal en trek deze uit elkaar. Nu kunt u de 

spierbal gemakkelijk om de arm van uw kind schuiven. Controleer of de spierbal strak om de 

bovenarm zit en niet verschuift. Dit is een belangrijk voor de veiligheid, in een later stadium gaan we 

springen en dan moeten de spierballen wel op hun plaats blijven zitten. De gehele module 1 is 

opgebouwd rond het oefenen met deze spierballen. De benodigde waterdiepte is ongeveer vijftig 

centimeter. Uw kind zal hierin tot aan het kruis kunnen staan terwijl het water in zithouding op de 

bodem tot de schouders zal reiken. 

Verken nu hand in hand met uw kind het zwembassin door naar alle hoeken van het bassingedeelte 

te lopen. En benadruk mondeling wat het kind voelt met de voeten, je kunt hier overal staan! Een 

volgende stap is het gaan zitten op de bodem. Voor alle lessen geldt, doe het zelf voor en uw kind zal 

proberen u na te doen! Ga dus op de bodem zitten en moedig uw kind aan hetzelfde te doen. 

Water in het gezicht is eng en water in de mond, neus en oren is heel erg eng! Want dan loopt je 

hoofd vol met water en gaat het pijn doen. En dat is niet leuk dus doen we dat lekker niet! Dag 

mamma (of pappa), ik wil naar huis en heb trek in pannenkoeken… Zie hier de eerste drempel die 

genomen moet worden. U kunt laten zien dat er niets gebeurt door uw hoofd onder water te doen 

en lachend boven te komen. En dan bedoel ik wel lachend! En niet met een gezicht van een dood 

vogeltje! Jonge kinderen communiceren grotendeels met hun gevoel omdat de taal nog niet is 

ontwikkeld. In de lesgroep deed ik vaak een trechter in mijn oor en liet een van de kinderen met 

behulp van een emmer water in mijn oor gieten. Vervolgens stak ik de trechter in mijn neusgat en 

herhaalde dat spelletje. Ook liet ik zien dat water in de ogen geen pijn doet door op mijn rug liggend 

met mijn gezicht onder water de ogen open te houden en de kinderen aan te kijken. En blijven lachen 

is dan zeer noodzakelijk! Ik beschrijf dit onderdeel zo diepgaand opdat u de kern van deze 

e-zwemles-methode gaat aanvoelen. Uw kind stelt 100% vertrouwen in u want Ma en Pa zijn immers 

je beste vriend. Dus als u het voordoet, doet uw kind het na! 

De volgende stappen zijn het leren voorover vallen, achterover vallen, drijven op de buik, drijven op 

de rug, springen van de kant en zelfstandig uit het water klimmen. Zie de verdere uitwerking in het 

zwemleshoofdstuk. 

Zwemles module 2 -  De basis aanleren van de zwemslagen 
“Intrekken, wijd, sluit” is ook zo’n bekende strijdkreet. Weg ermee! Het staat in scherp contrast met 

het ontdekkend leren op speelse wijze! 

De kern van de e-zwemles-methode is dat uw kind stevig aan het werk gaat. Het aanleren van de 

schoolslag is ook niet echt nodig. Een goed voorbeeld volstaat en uw kind zal het nadoen. Het 

Zwem-ABC omvat vier zwemslagen, te weten, de borstcrawl, de rugcrawl, de schoolslag en de 

enkelvoudige rugslag. De juiste techniek van deze slagen wordt uitgelegd in een apart hoofdstuk. 

Zodra uw kind voorover durft te vallen en met het hoofd in het water durft te drijven gaan we een 

zwemslag toevoegen. En we beginnen met de borstcrawl! 

Het starten met de borstcrawl heeft een speciale reden. Tijdens watervrij maken leerde uw kind het 

drijven op de buik met het gezicht in het water. De borstcrawl vereist dezelfde uitgangshouding. Bij 

de schoolslag moet het hoofd boven water worden getild waardoor uw kind uit balans raakt en de 

voeten naar de bodem zakken. Beschouw het lichaam in het water als een wip-wap. Bij de uitwerking 

van de zwemlessen in een apart hoofdstuk wordt dit aspect uitgebreid toegelicht. 
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Zodra uw kind het ritme van de borstcrawl begrijpt en aanvoelt voegen we de rugcrawl toe. Ook 

hierbij blijft de balans (de wip-wap) van het lichaam intact omdat het hoofd in het water blijft. De 

schoolslag en enkelvoudige rugslag voegen we pas in een later stadium toe. 

Zwemles module 3 – Kennismaken met het zwemmen in diep water 
Het kennismaken met diep water heeft meerdere doelen. Zodra uw kind watervrij is en van de kant 

in het water durft te springen dient u duidelijk te maken waar de grenzen liggen. Door te ervaren 

beseft het kind goed wat wel en niet kan. Dus gaan we als onderdeel van het watervrij maken 

springen en korte stukjes zwemmen in diep water. Diep wil zeggen, diep voor het kind maar niet voor 

de lesgever die altijd moet kunnen staan omwille van de veiligheid. Een mooie waterdiepte voor dit 

onderdeel is 120 tot 140 centimeter diep. Zoals aangegeven in het hoofdstuk “regelgeving” wordt 

een bassin tot 140 centimeter diep beschouwd als een ondiep bassin waarin zonder diploma mag 

worden gezwommen. Kies dus niet voor een dieper bassin indien mogelijk. 

Met armvleugeltjes om de bovenarmen leert u uw kind springen van de badrand. Om te voorkomen 

dat de voeten de bodem hard raken doet u deze oefening in dieper water. In de beginfase helpt u uw 

kind door de handen vast te houden tijdens het springen in borstdiep water. 

Zodra uw kind echter zelfstandig gaat springen, dient dit in minimaal kindiep 

water te gebeuren omwille van de veiligheid en voorkomen van het raken 

van de bodem. Maar beter nog doet u het zelfstandig springen in de 

nabijheid van een bassintrapje in diep water zoals omschreven. Belangrijk is 

dat u zelf in het bassin staat en uw kind naar u toe laat springen. De eerste keren gaat u een meter 

van de rand staan en verhoogd de afstand naarmate uw kind meer vertrouwen krijgt. Help het kind 

na de sprong naar de bassintrap en laat het zelfstandig uit het water klimmen. 

Zodra de basis van de borstcrawl is aangeleerd zal deze springoefening worden uitgebreid met het 

zelfstandig zwemmen naar de trap. De afstand van de sprong en de trap moet bij voorkeur drie 

meter bedragen. Deze afstand is voor de beginnende zwemmer zonder hulp te overbruggen en te 

overzien. 

In het gevorderde stadium van het bijbrengen van de borstcrawl gaan we springen zonder 

drijfmiddel. Hierdoor zal uw kind kopje onder gaan en, na enige oefening, de drie meter zelfstandig 

met borstcrawl naar de trap kunnen overbruggen. Dit is het eerste doel van de zwemlessen. Zie de 

verdere uitwerking en uitleg bij de zwemlessen.  

Zwemles module 4 – Uitwerken van de vaardigheden 
De eisen voor het zwemdiploma zijn voor een jong kind best pittig. Naast het aanleren is dus zeker 

een flinke periode van oefenen noodzakelijk. 

De kern van deze lesmethode bestaat uit veel oefenen in ondiep water op een speelse wijze. Veel 

bewegen vormt de grondslag. Hierdoor neemt niet alleen de vaardigheid in het uitvoeren van de 

onderdelen toe maar vooral ook de conditie. Door te starten met de borstcrawl zal uw kind een groot 

gedeelte van de zwemtijd met het hoofd onder water vertoeven. Met het moeten inhouden van de 

adem neemt de conditie snel toe. Het langdurig gecontroleerd ademhalen is weer de basis voor het 

technisch juist kunnen zwemmen van de zwemslagen over een langere afstand. Op deze wijze 

werken we gestaag toe naar het afzwemniveau. Zie de verdere uitwerking en uitleg bij de 

zwemlessen. 
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Zwemles module 5 – Training voor het diploma B 
De eisen voor het diploma B van het zwem-ABC zijn terug te vinden in de basis van het diploma A. De 

opleiding voor het diploma B bestaat voornamelijk uit het perfectioneren van de bestaande 

vaardigheden. Zie de verdere uitwerking en uitleg bij de zwemlessen. 

 

Zwemles module 6 – Training voor het diploma C 
De eisen voor het diploma C van het zwem-ABC zijn terug te vinden in de basis van het diploma A en 

B. De opleiding voor het diploma C bestaat voornamelijk uit het perfectioneren van de bestaande 

vaardigheden. Zie de verdere uitwerking en uitleg bij de zwemlessen. 
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Zwemtechniek 
In dit hoofdstuk worden de oefeningen en de techniek beschreven zoals die bij deze zwemmethode 

worden toegepast. 

Ademhaling 
Een juiste ademhalingstechniek is noodzakelijk om te kunnen zwemmen. Het lichaam blijft alleen 

drijven met volledig gevulde longen. Indien de longen leeg zijn zinkt het lichaam. U staat er 

waarschijnlijk niet bij stil dat het inhouden van de adem niet natuurlijk is. Op het droge haalt u adem, 

blaast direct weer uit, en houdt vervolgens de longen even leeg gedurende enkele tellen. Vervolgens 

geeft uw lichaam automatisch een nieuwe ademhalingsimpuls. In het water dienen we dit dus aan te 

passen. En dat moet worden geleerd. 

Tellen, tellen en nog eens tellen……. Tien tellen met het hoofd onder water blijven vormt de kern van 

het zwem-ABC. Een kind heeft acht tot tien tellen nodig om de drie meter onderwater te zwemmen 

en door het gat in het rode duikscherm te gaan. Het afleggen van vijf meter borstcrawl duurt 

eveneens tien tellen. Naar de bodem zakken of duiken op twee meter diepte en weer terug ook. 

Tellen tijdens de oefeningen geeft een doel om naar toe te werken. De opdracht “ zwem zover als je 

kunt onder water” is niet echt stimulerend en methodisch bezien onjuist. Want wanneer is de 

prestatie slecht, goed of uitstekend? Door te tellen is het doel duidelijk en staat het resultaat vast. 

Al bij de eerste zwemles start u met hardop tellen. Een, twee, drie, vier, vijf…., vijf tellen rust…., en 

dan weer opnieuw. Steeds weer dient uw kind de adem vijf tellen in te houden. De gehele les. Dit is 

best zwaar in het begin maar tegelijk een flinke oefening voor het opbouwen van de conditie. Zodra 

uw kind op een gevorderd niveau komt en een flinke conditie heeft gekregen verhogen we het aantal 

tellen naar tien. 

Drijven 
Het kunnen drijven zonder te bewegen op zowel de buik als de rug is een examenonderdeel van het 

zwem-ABC. Het vormt ook de basis van de e-zwemles-methode. Daarom krijgt dit onderdeel ook 

extra aandacht. Drijven kent drie vormen, te weten; op de buik, op de rug en staan in het water.  

Drijven op de buik 

Bij het drijven op de buik dient het hoofd altijd in het water te zijn. Indien het hoofd uit het water 

wordt getild zullen de voeten naar de bodem zakken. De armen worden voor het hoofd gehouden 

zodat het lichaam volledig is gestrekt. In deze houding zal het lichaam in balans blijven liggen. In de 

beginfase van de opleiding dient deze houding gedurende vijf tellen aaneengesloten te worden 

volgehouden. Zodra dit meerdere malen achtereen lukt wordt het aantal tellen opgevoerd naar tien. 

De ogen dienen open te blijven. Nu wordt hier veel onzin over 

uitgedragen. Zwembadwater en zeewater zijn niet schadelijk voor 

de ogen. Wel wordt het traanvocht weggespoeld door het beetje 

chloor of zout waardoor de ogen in lichte mate zullen prikken. 

Zodra de ogen weer uit het water zijn volstaat enkele malen 

knipperen met de oogleden om de aanvoer van nieuw traanvocht 

op gang te brengen. Let op: Niet wrijven in de ogen! Hierdoor raakt 

het hoornvlies juist geïrriteerd en ontstaan de beruchte “rode oogjes”. 
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Drijven op de rug 

Bij het drijven op de rug dient het hoofd in het water te zijn. Het gezicht blijft echter boven zodat de 

ademhaling mogelijk blijft. De ademhaling dient echter te worden getraind dus moet ook hierbij de 

vijf- en tien- tellen regel worden toegepast. 

Ook op de rug dienen de ogen open te blijven. Nu wordt hier veel onzin over uitgedragen. 

Zwembadwater en zeewater zijn niet schadelijk voor de ogen. Wel wordt het traanvocht 

weggespoeld door het beetje chloor of zout waardoor de ogen in lichte mate zullen prikken. Zodra de 

ogen weer uit het water zijn volstaat enkele malen knipperen met de oogleden om de aanvoer van 

nieuw traanvocht op gang te brengen. Let op: Niet wrijven in de ogen! Hierdoor raakt het hoornvlies 

juist geïrriteerd en ontstaan de beruchte “rode oogjes”. 

Staan in het water 

Indien de adem volledig wordt ingehouden is het mogelijk om verticaal staand te blijven drijven. Het 

hoofd vormt hierbij een struikelblok. Bij volwassenen is het hoofd relatief klein in verhouding met 

het lichaam, om precies te zijn 1 : 8. Bij jonge kinderen is het 

hoofd groot in verhouding tot het lichaam, bij een baby is deze 

verhouding  1 : 4 , bij peuters  1 : 5 en bij kleuters 1 : 6. Als gevolg 

hiervan zal een volwassene met het hoofd boven blijven in 

verticale positie maar een jong kind tot aan de lippen, neus of 

ogen in het water wegzakken. Door het hoofd iets achterover te 

buigen kan dit probleem worden ondervangen. 

Het doel van deze positie is het kunnen oriënteren in het water op de omgeving. Het staand drijven 

dient niet te worden verward met het bekende “watertrappen” waarbij de benen worden bewogen. 

Het staand drijven vormt de basis, het erbij bewegen met armen en benen wordt later toegevoegd. 

Behendigheid 
Zodra uw kind kan drijven op de buik en rug worden diverse behendigheidsvormen toegevoegd zoals 

keren, het maken van hurkrollen en de schroefbeweging. 

Bij het gaan staan vanuit de ligging op de buik is het belangrijk 

dat de juiste beweging wordt aangeleerd. De natuurlijke reactie 

is om de handen op de grond te zetten maar dat lukt niet in het 

water. Wat wel lukt, is de knieën onder de buik trekken in de 

hurkhouding waardoor de voeten naar de bodem zakken. Indien 

de knieën bij de buik worden gehouden is het ook mogelijk om 

van de buikligging via de hurkhouding naar de rugligging te 

draaien. Deze beweging dient zo spoedig mogelijk te worden 

aangeleerd omdat het uw kind een gevoel van veiligheid geeft. 

Liggend op de rug dient deze hurkhouding eveneens te worden aangeleerd. Zodra de knieën worden 

opgetrokken naar een hurkhouding zakken de billen naar beneden. Let wel op de houding van de rug. 

In de beginfase van de lessen zal uw kind nog angstig zijn om het gezicht spontaan in het water te 

doen. Bij het optrekken van de knieën zal uw kind de rug hol trekken om zo het gezicht droog te 

houden. Hierdoor zakken de billen wel naar de bodem maar lukt het niet goed om te gaan staan. Dat 

lukt alleen als ook het hoofd wordt opgetild. 
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Bij de hurkrol voorwaarts en achterwaarts dient dus zo snel als mogelijk te worden bijgebracht dat de 

neus in de richting van de knieën wordt bewogen. Het lichaam zal dan sneller voorover en achterover 

rollen. 

Een derde belangrijke beweging is het draaien van een schroef. Liggend op de rug wordt een arm 

met een flinke zwaai over de buik geworpen. Hierdoor krijgt het lichaam als het ware een zetje zodat 

het lichaam van de rug naar de buik draait. Dit dient zowel linksom als rechtsom te worden 

geoefend. Van de rug naar de buik is de eerste oefening. Na enige gewenning kan ook de schroef van 

de buik naar de rugligging worden toegevoegd. 

In de latere fase van de zwemlessen zullen de hurk- en schroefbeweging ook volledig onder water 

worden toegevoegd. 

Voortbewegen 
Naast de zwemslagen die hierna worden uitgelegd passen we meerdere voortbewegingsvormen toe 

tijdens de lessen. De eerste is het voorovervallen vanuit stand in ondiep water. Hierbij ligt de nadruk 

op het volledig vrij en zonder schroom voorover durven vallen waarbij het gezicht in het water komt. 

Dezelfde beweging wordt vervolgens ook achterover aangeleerd waarbij de oren in het water 

moeten komen. Natuurlijk ontstaan dan spatten die in de ogen komen en dat is ook de bedoeling. 

Zodra het voorover en achterover vallen wordt beheerst voegen we er een afzet aan toe. Omdat het 

drijven al enigszins wordt beheerst is het mogelijk een stukje door te drijven. Ook hierbij gaan we de 

vijf-tellenregel toepassen. Dus, afzetten, vijf tellen uitdrijven, hurkrol maken en gaan staan, weer 

afzetten enz. 

De eerste lessen zal uw kind armvleugeltjes om de bovenarmen dragen. Met het doel uw kind niet te 

laten wennen aan het veilige gevoel van die armvleugeltjes gaan we bewust met 

andere materialen werken zoals een plankje en een flexibeam. Het voorover vallen 

zonder armvleugeltjes met een slechts een hulpmiddel in de handen is de 

volgende stap in de watergewenning. Na enkele malen oefenen dienen de armen 

gestrekt te blijven tijdens het voorover vallen en uitdrijven waardoor meer 

voorwaartse snelheid ontstaat. Uw kind zal dit spelletje snel aanvoelen. 

Vervolgens wordt dit ook op de rug geoefend. Aanvankelijk zal de plank of flexibeam achter het 

hoofd worden gehouden. Maar ook hierbij zal na enige gewenning het hulpmiddel boven het hoofd 

worden geplaatst waardoor de oren in het water plonzen, conform oefeningen bij de 

behendigheidsvormen. 

De derde fase omvat de afzet met vijf tellen uitdrijven zonder hulpmiddelen. Daar uw kind al begrijpt 

dat de adem moet worden ingehouden zal het uitdrijven geen problemen opleveren. Zodra deze 

beweging wordt beheerst voegen we de dolfijnbeweging toe. Vanuit stand in ondiep water volgt een 

afzet voorwaarts en volgt een uitdrijffase onder water. Dit kunnen we ook voorover duiken noemen. 

Tenslotte voegen we hieraan de behendigheidsvormen toe zoals de hurkrol en schroefbeweging. 

Deze elementen vormen het begin van ieder zwemles en hebben het doel om op gang te komen met 

het hoge bewegingsritme. 
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Borstcrawl 
De borstcrawl voor het deel-A van het Zwem-ABC mag worden uitgevoerd op een niveau voor 

beginners. Maar wat verstaan we hier nu precies onder? 

Drie uitgangspunten zijn belangrijk: 

1. De ligging van het lichaam in het water dient horizontaal te zijn. Het hoofd moet onder water 

blijven, de billen dienen nabij het wateroppervlak te zijn en de voeten idem. Dit is al 

geoefend bij het leren drijven. 

2. De armen dienen continue te bewegen zonder rustmoment. Als de ene arm voor het hoofd is 

dient de andere arm naast het lichaam te zijn. Het is niet noodzakelijk dat de armen uit het 

water komen bij de voorwaartse beweging. Het mag wel maar hoeft dus niet. Uitgangspunt is 

dat beide armen rondjes draaien zoals een molentje. 

3. De benen dienen op- en neer te bewegen. Een trappelbeweging dus! Hierbij dienen de 

knieën vlak bij elkaar te blijven. Hiermee wordt bedoeld dat het sterk buigen van de knieën 

niet is toegestaan en ook dat de benen niet ver uit elkaar mogen gaan zoals bij de schoolslag 

gebeurt. Trappelen is dus goed, fietsen niet. 

Wat absoluut niet hoeft, het mag natuurlijk wel, is ademhalen tijdens de zwemproef. De 

zwemafstand voor het deel-A bedraagt vijf meter. Een jong kind kan deze afstand in één ademteug 

afleggen. Zie hier de noodzaak van het tellen in de beginfase van deze lesmethodiek. Indien toch een 

tussentijdse ademhaling nodig is mag dit bij deel-A gebeuren door het hoofd uit het water te tillen. 

Rugcrawl 
De rugcrawl voor het deel-A van het Zwem-ABC mag worden uitgevoerd op een niveau voor 

beginners. Maar wat verstaan we hier nu precies onder? 

Drie uitgangspunten zijn belangrijk: 

1. De ligging van het lichaam in het water dient horizontaal te zijn. Het hoofd moet in het water 

blijven, de buik dient nabij het wateroppervlak te zijn en de voeten idem. Dit is al geoefend 

bij het leren drijven. 

2. De armen dienen continue te bewegen zonder rustmoment. Als de ene arm voor het hoofd is 

dient de andere arm naast het lichaam te zijn. Het is niet noodzakelijk dat de armen uit het 

water komen bij de voorwaartse beweging. Het mag wel maar hoeft dus niet. Uitgangspunt is 

dat beide armen rondjes draaien zoals een molentje. 

3. De benen dienen op- en neer te bewegen. Een trappelbeweging dus! Hierbij dienen de 

knieën vlak bij elkaar te blijven. Hiermee wordt bedoeld dat het sterk buigen van de knieën 

niet is toegestaan en ook dat de benen niet ver uit elkaar mogen gaan zoals bij de schoolslag 

gebeurt. Trappelen is dus goed, fietsen niet. 

Wat absoluut niet hoeft, het mag natuurlijk wel, is ademhalen tijdens de zwemproef. De 

zwemafstand voor het deel-A bedraagt vijf meter. Een jong kind kan deze afstand in één ademteug 

afleggen. Zie hier de noodzaak van het tellen in de beginfase van deze lesmethodiek. Het is natuurlijk 

wel toegestaan om adem te halen maar dit verstoort het drijfvermogen dus doen we het als 

uitgangspunt niet, gelijk de borstcrawl. 
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Schoolslag 
De schoolslag voor het deel-A van het Zwem-ABC mag worden uitgevoerd op een niveau voor 

beginners. Maar wat verstaan we hier nu precies onder? 

Drie uitgangspunten zijn belangrijk: 

1. De ligging van het lichaam in het water dient horizontaal te zijn. Het hoofd moet gedeeltelijk 

in het water blijven, de billen dienen nabij het wateroppervlak te zijn en de voeten idem. Dit 

is al geoefend bij het leren drijven. 

2. De armen dienen na iedere slag in gestrekte stand voor het lichaam even te rusten.  

3. De armen dienen na iedere slag in gestrekte stand even te rusten.  

4. De ademhaling moet synchroon lopen met het zwemritme. 

De startpositie voor een zwemslag is de volledig gestrekte ligging op de buik waarbij minimaal de kin 

in het water blijft. Eerst worden de armen opzij geduwd, vervolgens zullen de armen en benen 

tegelijk buigen, dan gaan de armen terug naar voor en worden de benen tegelijk omgehaald. 

Belangrijk is dat na iedere slag een duidelijk rustmoment is te zien van minimaal één tel maar bij 

voorkeur drie tellen. Het inademen gebeurt op het moment dat de armen uit elkaar gaan, het 

uitblazen wordt gedaan tijdens het uitdrijven na het voltooien van de zwemslag. 

Rugslag 
De rugslag voor het deel-A van het Zwem-ABC mag worden uitgevoerd op een niveau voor beginners. 

Maar wat verstaan we hier nu precies onder? 

Drie uitgangspunten zijn belangrijk: 

1. De ligging van het lichaam in het water dient horizontaal te zijn. Het hoofd moet in het water 

blijven, de buik dient nabij het wateroppervlak te zijn en de voeten idem. Dit is al geoefend 

bij het leren drijven. 

2. De armen dienen na passief naast het lichaam te blijven en mogen worden benut om het 

evenwicht te bewaren en te corrigeren. Mee zwemmen mag niet maar de handen hoeven 

niet in de zijde te worden gehouden.  

3. De benen dienen na iedere slag in gestrekte stand even te rusten.  

4. De ademhaling moet synchroon lopen met het zwemritme. 

De startpositie voor een zwemslag is de volledig gestrekte ligging op de buik waarbij het hoofd in het 

water blijft. Belangrijk is dat na iedere slag een duidelijk rustmoment is te zien van minimaal één tel 

maar bij voorkeur drie tellen. Het inademen gebeurt op het moment dat de knieën worden gebogen, 

het uitblazen wordt gedaan tijdens het uitdrijven na het voltooien van de zwemslag. 

Officieel noemen we dit de enkelvoudige rugslag maar we laten het voorvoegsel veelal weg. Met 

enkelvoudig wordt bedoeld dat alleen de benen mogen zwemmen en de armen geen zwembeweging 

mogen maken. Zodra de armen mee doen spreken we van een meervoudige of samengestelde 

rugslag. 

Onder water zwemmen 
Neem nota: het drie meter onder water zwemmen en door het gat gaan van het duikscherm is 

slechts een proef tijdens het zwemexamen maar niet het doel! 
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Stel de volgende situatie voor: uw kind springt of duikt in het diepe bad maar komt onder een 

speelelement zoals een mat of vlot omhoog en stoot het hoofd. Het 

opleidingsdoel van het Zwem-ABC is juist deze situatie op gericht. 

Uw kind dient dan min of meer vanzelfsprekend met de ogen open 

om zich heen te kijken en te zoeken naar een uitweg. En die is er 

door een stukje opzij te zwemmen. De proef tijdens het 

zwemexamen is bedoeld om in te schatten of deze bekwaamheid 

voldoende wordt beheerst. 

Bij het te water gaan met een sprong of duik dient uw kind voldoende diep onder water te gaan. De 

ogen dienen volledig open te zijn waarbij de examinator zal lijken of het kind naar het gat zoekt. 

Zodra het kind door het gat komt kijkt de examinator of naar boven wordt gekeken tijdens het 

omhoog komen. 

Tijdens de zwemlessen wordt het onder water zwemmen en onder water oriënteren zeer uitgebreid 

geoefend. Daarom worden de hurkrol en schroefbeweging al tijdens het leren drijven toegevoegd. 

Maar ook het vooruit duiken als een dolfijntje en het opduiken van ringen en andere speeltjes 

vormen hiervoor een basis. Bij de borstcrawl is dit ook een ingebouwd onderdeel omdat de 

zwemrichting met geopende ogen onder water moet worden gezocht. 

Onder water durven zijn zonder angst vormt de kern van het Zwem-ABC. 
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Zwemlessen 
 

Module 1 – Watervrij maken 
Lees eerst het hoofdstuk “Zwemlesmethode  module 1 – Watervrij maken” voor u met de 

navolgende tien lessen start.  

Zwemles 1 

Huiswerk: 

Tijdens het verblijf in het water zal uw kind vrijwel continue met het gezicht in het water verblijven. 

Hiertoe is het noodzakelijk dat u uw kind leert de adem gedurende vijf tellen in te houden. Dit kan 

natuurlijk in het zwembad maar ook thuis. Ter voorbereiding op de lessen en gedurende de periode 

van het watervrij maken kunt u dit extra oefenen. Voor het naar bed gaan oefent u iedere dag drie 

maal achtereen het inhouden van de adem gedurende vijf tellen. Tel hardop mee met uw stem en 

uw vingers. Vooral dit laatste is belangrijk omdat jonge kinderen nog erg visueel zijn ingesteld. 

Tijdens de ontwikkeling van de eerste lessen zal dit spelletje steeds gemakkelijker verlopen. Zodra de 

drie maal vijf tellen zonder moeite wordt volgehouden gaat u over naar drie mal tien tellen inhouden 

van de adem. Dit vormt de basis voor het goed leren zwemmen in een later stadium. 

Wij starten met het voorwaarts durven drijven en weer gaan staan. 

Doe uw kind armvleugeltjes om de bovenarmen. Kies bij voorkeur een waterdiepte waarin de leerling 

kan staan op kniediepte. Indien uw kind hierin op de knieën gaat zitten zal het water tot aan de borst 

komen. Doe eerst voor wat de bedoeling is. Ga hiervoor op de buik liggen met de handen op de 

bodem. Houd uw adem in en til rustig uw handen iets op zodat u blijft drijven met het gezicht boven 

water. Waarschijnlijk zakken uw mond en neus in het water maar blijven de ogen boven. Ga 

vervolgens weer zitten en leg uw kind uit dat we dit spelletje nu samen gaan proberen. 

Ga tegenover uw kind zitten en pak de handen stevig vast zodat het zich veilig voelt. Nodig nu uit om 

op de buik te gaan liggen. Een beetje helpen door langzaam achterwaarts te bewegen kan geen 

kwaad. Zodra uw kind dit durft is het belangrijk dat het handcontact wordt aangepast. Vanaf nu en in 

alle andere opvolgende lessen dient uw kind uw wijsvingers vast te pakken. Houd hiertoe de handen 

een twintig tot dertig centimeter uit elkaar en richt de wijsvingers naar elkaar toe. Uw vingers 

hebben een juiste omvang voor uw kind om vast te pakken. Op deze wijze heeft uw kind de macht 

om vast te houden of los te laten wat het vertrouwen ten goede komt. Daarnaast kunt u voelen of 

uw kind hard knijpt of juist op het punt staat los te laten. 

Zodra het voorover liggen met handcontact lukt, gaan we een stapje verder. Neem een meter 

afstand en nodig uw kind uit om dit stukje zonder hulp naar u toe te drijven. Steek uw handen 

uitnodigend uit zodat uw kind een doel heeft om op te richten. Dit spelletje dient u vele malen achter 

elkaar te oefenen. Vergroot de afstand in kleine stapjes zodra uw kind aangeeft dat het kan. Zorg er 

wel voor dat u altijd voor uw kind blijft en houdt oogcontact. Indien u naast of achter uw kind plaats 

neemt ziet het een grote open ruimte voor zich en dat is eng. Ook is dan uw hulp, in de beleving van 

het kind, niet in de buurt. Uw kind zal dan sneller in paniek raken of zijwaarts kijken waar u bent. En 

dat moet juist nu worden voorkomen. 
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Nu moet u eerst zelf de volgende oefening proberen (dat kan natuurlijk ook voorafgaand aan de les). 

Ga in diep water gestrekt op de buik drijven met de armen voorwaarts. Houd uw adem in, duw nu uw 

handen snel richting bodem en ervaar wat het gevolg is. Uw hoofd zakt onder water! Neem de 

gestrekte ligging op de buik nogmaals aan. Houd uw adem in en trek nu uw knieën snel onder de 

buik. Nu zakken uw voeten richting bodem terwijl uw hoofd boven blijft. Dit punt is erg belangrijk! 

Zodra een kind in het water valt is de eerste reactie om met de handen houvast te zoeken. Dus zal 

uw kind de handen proberen op de bodem te zetten. En dat lukt niet omdat het water te diep is! 

Paniek is het gevolg. Uw kind zal wanhopig proberen het hoofd boven water te houden. Hiertoe trekt 

een kind de rug hol en spartelt met de handen boven water op zoek naar houvast. En juist als gevolg 

van deze reactie gaat het goed mis. En dat moeten we dus zo snel mogelijk afleren. 

Vanuit drijven komen tot staan kan op meerdere manieren. Zoals hiervoor benadrukt mag en kan het 

niet door steun te zoeken met de handen. Niet via de bodem maar vooral niet met behulp van een 

plankje, flexibeam of ander drijfmiddel. Zie hier de reden om de eerste lessen te starten met 

zwemvleugeltjes. Omdat de handen vrij blijven en geen steun in de buurt is (behalve uw wijsvingers 

in de beginfase) zal uw kind vanzelf de juiste beweging gaan oefenen en aanleren. 

Neem weer plaats tegenover uw kind, laat uw kind op de buik drijven met gestrekte armen en biedt 

uw wijsvingers aan als hulpsteuntje. Geef nu aan dat uw kind de knieën onder de buik moet trekken. 

De voeten zakken naar de bodem en vervolgens kan uw kind gaan staan. Oefen dit spelletje vele 

malen achter elkaar. Voer de snelheid van het knieën onder de buik trekken op. Aan het knijpen in 

uw vingers kunt u voelen of het spelletje nog angst geeft danwel gewoon wordt. Zodra de angst weg 

is gaan we weer een stapje verder. Neem weer enige afstand met de wijsvingers voor u en nodig uw 

kind uit naar u toe te drijven. Houdt ongeveer een halve meter de afstand tijdens het drijven door 

achterwaarts mee te bewegen. Geef dan mondeling aan “knieën onder de buik” (…) En staan. U zult 

merken dat uw kind na enige malen oefenen zelfstandig deze hurkbeweging wil gaan maken zonder 

hulp van uw wijsvingers. Pas zonodig een tussenstapje toe door een hand met wijsvinger aan te 

bieden. 

En hier stopt dan de eerste zwemles. Is dit alles? Ja, dit is meer dan voldoende. Laat uw kind nu 

lekker spelen tot het aangeeft naar huis te willen. Houdt tijdens het spelen goed in de gaten of de 

aangeleerde beweging om te gaan staan wordt toegepast. Corrigeer indien uw kind de handen 

gebruikt om te gaan staan. Deze hurkbeweging is een zeer belangrijke schakel in de gehele 

zwemopleiding en komt in meerdere varianten terug. 

Een stuk terug in de tekst gaf ik aan dat het gaan staan vanuit drijfligging op meerdere manieren kan. 

De tweede wijze is de schroefbeweging. Deze wordt in de volgend lessen toegevoegd. 

Einde zwemles 1 

 

Zwemles 2 

Wij starten weer met het voorwaarts durven drijven en weer gaan staan. Doe net als vorige keer uw 

kind armvleugeltjes om de bovenarmen. Iedere les vangt aan met het kortstondig teruggrijpen naar 

het de lesstof van de voorgaande lessen. Het dient om op te warmen maar ook om te helpen 

aanvoelen en herinneren bij uw kind. Bied indien nodig uw wijsvingers aan ter ondersteuning tot de 
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herinnering van vorige keer boven komt en de angst bij uw kind verdwijnt. Herhaal een aantal keren 

het zelfstandig voorover zakken en komen tot gestrekt drijven op de buik. Voeg daar het hurken en 

staan aan toe zoals in de eerste les is aangeleerd. 

Het volgende stapje is nieuw en vormt het eerste lesdoel voor vandaag. Zoek een waterdiepte van 

ongeveer zestig centimeter waarbij het water tot aan de navel van uw kind reikt. Ga tegenover uw 

kind staan op een afstand van ongeveer een meter en daag uw kind uit naar u toe te springen met de 

armen gestrekt voorwaarts. Bied uw wijsvingers aan als richtpunt. En herhaal dit spelletje enkele 

keren. Vergroot vervolgens de afstand in kleine stapjes tot uw kind de afstand niet meer kan 

overbruggen en blijft drijven op de buik. Het is raadzaam om tijdens deze oefening achterwaarts mee 

te lopen en de afstand tussen u en uw kind redelijk te houden. Redelijk is ongeveer twee meter 

afstand, het is ver genoeg weg om bij uw kind een gevoelsmatige onafhankelijkheid te creëren maar 

tegelijk dichtbij genoeg voor een eventueel gewenst hulpcontact met uw wijsvingers. 

Zodra deze vaardigheid zonder angst wordt beheerst gaan we het tempo opvoeren. Doe eerst voor 

wat de bedoeling is. Duik met de handen voorwaarts vanuit stand in het water en kom tot gestrekt 

drijven. Drijf vijf tellen uit en ga weer staan. Let op: doe dit precies vijf tellen, ik leg later uit waarom. 

Nodig nu uw kind uit dit na te doen. Help zonodig met een wijsvinger maar al snel zal uw kind het 

zelfstandig willen gaan proberen want het is leuk. Zodra uw kind dit spelletje zelfstandig durft uit te 

voeren gaat u hardop meetellen. (…) En hup (…), een, twee, drie, vier, vijf (…), en staan! Tel in het 

zelfde ritme als een secondewijzer op een klok. Herhaal deze oefening vele malen snel achter elkaar. 

Let op: zodra uw kind het spelletje beheerst zal het zelfstandig vooruit gaan duiken en vijf tellen 

uitdrijven indien u mondeling meetelt. Hierbij is de kans aanwezig dat uw kind plotsklaps op de rug 

draait. Maar het gaan staan vanuit rugligging hebben we nog niet aangeleerd. Dus dient u in de buurt 

te blijven en direct uw vinger toe te steken indien uw kind op de rug terecht komt. Voorkom zeker 

nu, dat uw kind min of meer machteloos in rugligging blijft ploeteren met het doel te gaan staan. Als 

het nu schrikt heeft u een lange weg te gaan om deze angst weer te leren overwinnen. Waak 

hiervoor! 

En dan voegen we nu het tweede lesdoel toe voor vandaag. Ik gaf aan dat u vijf tellen drijven moest 

aanleren. Nu gaan we dit ritme benutten. Het tweede lesdoel is het gezicht in het water doen. Dat is 

eng voor uw kind! Allereerst kan het de omgeving niet meer zien. Daarnaast is meestal de angst 

aanwezig voor water in de ogen. Ook het gevoel van water in de neus en oren is vreemd. Het komt 

regelmatig voor dat kinderen denken dat hun hoofd vol kan lopen. In je oren en neus zitten nu 

eenmaal gaatjes en daar kan toch water in lopen? Onderschat het redeneren van uw kind niet. Het is 

dus een hele stap om het hoofd in het water te durven doen en dan ook nog eens op de buik te 

blijven drijven. En zie hier de reden voor de vijf tellen. Het is namelijk een duidelijk doel voor het 

kind. Voorover vallen of springen, vijf tellen blijven drijven met mijn hoofd in het water (mamma of 

pappa telt hardop mee ter ondersteuning), en dan weer gaan staan. Deze oefening is niet in enkele 

momenten bij te brengen en behoeft de nodige tijd. Probeer deze les in ieder geval uw kind een 

aantal keren het gezicht te laten onderdompelen. Het helpt als u het voordoet. Tel in dat geval met 

uw hand boven water mee door de vingers een voor een op te steken zodat uw kind in uw ritme kan 

mee tellen tijdens uw voorbeeld. Enkele keren met het gezicht in het water volstaat voor deze les. 

Meerdere keren mag maar hoeft absoluut niet. Gooi nu de druk van de ketel en laat uw kind weer 

lekker spelen. 
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Ter overweging: een veel gemaakte fout is de oneindige opdracht, zoals “Spring van het startblok en 

zwem zover als je kunt onder water”. Herkent u hem. Doe het eens zelf. Wedden dat u het na een 

meter of wat voor gezien houdt! Doe het nu met behulp van tellen, zoals “Spring van het startblok en 

zwem tien tellen onder water”. Wedden dat u de gewenste afstand (en tijd) onder water nu wel haalt. 

Het is een simpel psychologisch trucje. Door een reëel doel te stellen spant u zich vanzelf in om het te 

halen. De opdracht “ga zo ver als je kunt” is niet duidelijk en vormt geen stimulans om over uw eigen 

grenzen te gaan. Een kind is hiervoor nog eens extra gevoelig. En daarom werken wij tijdens de 

zwemlessen van e-zwemles altijd met tellen en niet met meters. Dus ,(…) vijf tellen onder water, tien 

tellen borstcrawl, tien tellen rugcrawl etc. en niet drie meter onder water, vijf meter borstcrawl en vijf 

meter rugcrawl. Kinderen hebben geen besef van centimeters, meters en kilometers maar kunnen wel 

tot tien tellen op zeer jonge leeftijd. 

Einde zwemles 2 

 

Zwemles 3 

Wij starten weer met het voorwaarts durven drijven en weer gaan staan. Doe net als vorige keer uw 

kind armvleugeltjes om de bovenarmen. Iedere les vangt aan met het kortstondig teruggrijpen naar 

het de lesstof van de voorgaande lessen. Het dient om op te warmen maar ook om te helpen 

aanvoelen en herinneren bij uw kind. 

In les twee stond een waarschuwing. Pas op dat uw kind niet op de rug draait want dan kan het niet 

gaan staan. Het gaan staan vanuit de rugligging is ons eerste leerdoel voor vandaag. Doe eerst voor 

wat de bedoeling is. Ga op de bodem zitten, haal diep adem, doe uw hoofd achterover en duw de 

buik omhoog. Blijf nu vijf tellen op de rug drijven. Nu mag uw kind het gaan proberen na te doen. 

Geef een helpende wijsvinger en nodig uw kind uit om het hiervoor beschreven spelletje te doen. Tel 

hardop mee tot vijf. En dan gaat het mis! Want hoe moet je nu gaan staan? 

Probeer voorafgaand aan de les de volgende oefening eerst zelf zodat u begrijpt en aanvoelt waar 

het probleem zit. Ga op de rug drijven in diep water. Probeer nu met de voeten de bodem aan te 

raken. Het gevolg is dat u uw rug hol trekt en erg ongemakkelijk, zelfs pijnlijk, in het water komt te 

liggen. En uw voeten komen heus niet bij de bodem op deze wijze. Dit is dus niet de goede manier. 

Wat helpt is het maken van een zwembeweging zodat u uw lichaam min of meer in de rechtstandige 

positie duwt. Bedenk dat uw kind nog niet kan zwemmen. Dus is ook deze methode niet echt 

geschikt. De juiste methode werkt als volgt: ga op uw rug drijven. Haal diep adem en breng uw 

knieën naar de borst. U neemt dus een gehurkte houding aan. Doordat de balans van het lichaam in 

het water veranderd zullen uw benen nu vanzelf richting bodem zakken. Til nu rustig uw hoofd 

omhoog en u zult vanzelf in de verticale positie komen en kunnen gaan staan. 

Probeer vervolgens ook de volgende oefening die aansluit op de vorige. Ga op uw rug drijven en haal 

diep adem. Neem de hurkhouding aan zodat uw voeten richting boden zakken. Til nu uw hoofd uit 

het water. Echter, strek niet uw benen maar blijf in de gehurkte houding wachten. U zult merken dat 

u lichaam nu vanzelf doordraait naar de buikligging. Als u deze oefening snel en vloeiend uitvoert 

ontdekt u dat het heel gemakkelijk is om met deze methode van de rug naar de buik te draaien en 

weer terug. Deze twee bewegingen gaan we nu aan uw kind leren. 
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Wij starten met het kortstondig herhalen van de oefening uit les 1, zie hierna: Neem weer plaats 

tegenover uw kind, laat uw kind op de buik drijven met gestrekte armen en biedt uw wijsvingers aan 

als hulpsteuntje. Geef nu aan dat uw kind de knieën onder de buik moet trekken. De voeten zakken 

naar de bodem en vervolgens kan uw kind gaan staan. Oefen dit spelletje vele malen achter elkaar. 

Voer de snelheid van het knieën onder de buik trekken op. Aan het knijpen in uw vingers kunt u 

voelen of het spelletje nog angst geeft danwel gewoon wordt. Zodra de angst weg is gaan we weer 

een stapje verder. Neem weer enige afstand met de wijsvingers voor u en nodig uw kind uit naar u 

toe te drijven. Houdt ongeveer een halve meter de afstand tijdens het drijven door achterwaarts 

mee te bewegen. Geef dan mondeling aan “knieën onder de buik” (…) En staan. U zult merken dat 

uw kind na enige malen oefenen zelfstandig deze hurkbeweging wil gaan maken zonder hulp van uw 

wijsvingers. Pas zonodig een tussenstapje toe door een hand met wijsvinger aan te bieden. 

Nu gaan wij hetzelfde oefenen vanuit de rugligging. Geef uw kind weer uw wijsvinger en nodig uit om 

op de rug te gaan drijven. Geef dan mondeling aan “knieën naar de buik”, hoofd optillen, (…) En 

staan. Uw kind zal op deze wijze gemakkelijk gaan staan omdat het de armvleugeltjes aan heeft. Deze 

werken als een soort schommel. De vleugeltjes met daarin de armen blijven drijven en het lichaam 

van uw kind kan daartussen van voor naar achter en weer terug schommelen. 

Met enige gepaste hulp zal uw kind het spelletje al snel doorhebben. Zoals aangegeven bestaat de 

kans dat uw kind doordraait naar de buikligging indien de beweging snel wordt uitgevoerd. En dat is 

ook precies de bedoeling. Zie hierna. 

Zodra deze beweging wordt begrepen gaan we het weer vele malen oefenen. Op je buik drijven (vijf 

tellen), knieën onder de buik en draaien, doordraaien naar de rug en op je rug drijven (vijf tellen) en 

dan weer terug. Voer de snelheid spelende wijze op. 

Wissel de nu aangeleerde bewegingen in willekeurige volgorde af. Voorover duiken en vijf tellen 

uitdrijven, draaien naar de rug en vijftellen uitdrijven, gaan staan, weer vallen etc. 

Het tweede leerdoel voor vandaag omvat het verder uitwerken van het voorover vallen. Nodig uw 

kind uit om af te zetten tijdens het voorover vallen. Duik dus naar voor en drijf uit met je hoofd in het 

water (vijf tellen). Dit spelletje wordt al snel begrepen en vormt een welkome vaardigheid voor het 

spelen. En daarmee sluiten we les drie ook weer af. Laat uw kind weer spelen en blijf in de buurt om 

toezicht te houden op de veiligheid van uw kind. Bedenk dat de verworven vaardigheden nog zeer 

pril zijn. U kunt dus wel zittend op de badrand toezicht houden maar niet vanuit een stoel die ergens 

verderop op het perron staat. 

Einde zwemles 3 

 

Zwemles 4 

In de voorgaande drie zwemlessen zijn het voorover vallen, achterover vallen, draaien van de buik- 

naar de rugligging en vise-versa met behulp van de schroefbeweging aangeleerd en geoefend. Er is 

nog een andere manier om van de buik naar de rug en vise-versa te draaien. Heeft u wel eens met 

een schroevendraaier en schroef in een plank gedraaid? 
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Ga dit eerst zelf proberen in diep water. Maak enkele schoolslagen zodat u voorwaartse snelheid 

krijgt. Haal diep adem, strek nu één arm voorwaarts en houd de andere arm tegen het lichaam 

geklemd. De arm voorwaarts dient u helemaal uit te strekken, dus niet alleen de arm naar voor 

brengen maar ook de schouder. Het voelt aan alsof u met één hand aan een rekstok of iets dergelijks 

hangt. Begrijpt u de uitgangshouding? Je maakt snelheid, strekt en spant het lichaam met één hand 

voor en één hand langs het lichaam en drijft vijf tellen door. Uw lichaam zal nu vanzelf op de rug 

draaien. De schouder met arm die naar voor gestrekt is zal richting bodem zakken, de arm langs het 

lichaam zal richting oppervlakte draaien. Beeldend uitgelegd, indien u de rechterarm voorwaarts 

strekt zal uw lichaam tegen de wijzers van de klok in naar de rugligging draaien, indien uw linkerarm 

voorwaarts is gericht zal uw lichaam met de wijzers van de klok mee draaien naar rugligging. 

En dan start nu de vierde zwemles. Oefen met uw kind eerst de vaardigheden van les één tot en met 

drie gedurende enkele minuten om op temperatuur te komen en in het ritme. Bedenk dat uw kind 

extra gestimuleerd wordt als u zelf mee doet aan de les. Ga dus niet passief vanaf de badrand staan 

commanderen maar doe zelf mee. Gewoon starten volstaat, uw kind zal vanzelf volgen en mee willen 

doen want dit spelletje is leuk! Kijk mamma (of pappa) ik kan het al beter dan jij (…) 

Het eerste lesdoel voor vandaag is al aangegeven in de inleidende tekst. Uw kind heeft nog steeds de 

armvleugeltjes om de bovenarmen. Doe nu de schroefbeweging, die u zelf heeft geoefend, een keer 

voor van de buik naar de rug. Geef opdracht voorover te duiken en dan één arm naar achter (langs 

het lichaam) te doen. Deze beweging zal na enkele malen oefenen uitmonden in het draaien van 

buikligging naar de rugligging. Het helpt als u aangeeft naar uw kind dat hij/zij omhoog moet kijken 

naar het plafond (binnenbad) of de wolken (buitenbad). Bange kinderen vinden dit soms eng. Ter 

ondersteuning biedt u weer een wijsvinger aan. Zodra uw kind de ene arm langs het lichaam brengt 

trekt u zachtjes met uw vinger aan het vasthoudende handje in voorwaartse richting. Deze beweging 

zet vanzelf de schroefbeweging in gang. Na enige malen oefenen merkt u vanzelf dat de angst bij uw 

kind wegebt. 

Zodra de schroefbeweging van buik- naar rugligging wordt beheerst gaan we weer even ontspannen. 

Gooi het tempo erin en doe alle oefeningen van de voorgaande lessen gedurende enkele minuten 

nog eens een keer en voeg de schroef van buik- naar rugligging hieraan toe. 

Het tweede lesdoel voor deze dag is het aanleren en oefenen van de schroefbeweging van de 

rugligging naar de buikligging. 

Oefen deze navolgende beweging eerst zelf zodat u aanvoelt welk effect de opdracht meebrengt. Ga 

op uw rug drijven (adem inhouden) met de armen gespreid en de benen regen elkaar geklemd. Gooi 

nu met een ruk één arm over de borst naar de andere zijde van uw lichaam. Deze zwaaibeweging 

zorgt ervoor dat uw lichaam wil meedraaien. U hebt echter beide armen gespreid. Het draaien lukt 

niet omdat de andere arm nog steeds gespreid naast het lichaam is. Dus doen we deze oefening nog 

een keer met een kleine aanpassing. Ga op uw rug drijven met een arm gestrekt boven het hoofd en 

de andere arm langs uw lichaam. Gooi nu met een ruk de arm die langs het lichaam ligt met een ruk 

over uw buik naar de andere zijde. Tada (…) Zie hier de schroefbeweging. Na enige malen oefenen 

krijgt u vanzelf de juiste behendigheid. Oefen uzelf zowel in het linksom (rechterarm over de buik 

gooien) als rechtsom (linkerarm over de buik gooien) draaien. Valt u iets op? Linkerarm = rechtsom 

en rechterarm = linksom? Dit is een belangrijk leerpunt wat verderop in de lessen terugkeert en ook 

wordt uitgelegd. 
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Nu u de beweging zelf beheerst is de tijd daar om de schroefbeweging van rugligging naar buikligging 

aan uw kind te leren en te oefenen. Laat uw kind op de rug drijven met de armen gespreid. Geef nu 

aan (en doe het zelf voor terwijl u naast uw kind staat) dat één arm boven het hoofd moet worden 

gebracht (tik je oor aan met je arm) en één hand over de buik moet worden geslingerd. Dit zal niet 

direct goed lukken. Maar een helpende wijsvinger aan de hand die over de buik moet worden 

geslingerd doet wonderen. U trekt uw kind als het ware van de rug naar de buik. Na enige keren 

oefenen zal het lukken en kunt u het draaien over de andere zijde toevoegen. 

Dit was het weer voor vandaag, laat uw kind nu lekker spelen. Hoogstwaarschijnlijk merkt u dat de 

watervrijheid tijdens het spelen enorm is toegenomen. De behoefte aan het zelf ontdekken bij uw 

kind doet de rest. Kijk maar eens goed wat hij/zij gaat doen en al durft. Na vier lessen zult u verstelt 

staan. 

Einde zwemles 4 

 

Zwemles 5 

En nu starten we met de echte zwemles want we gaan vandaag echt zwemmen! 

Intrekken (…), wijd (…), sluit (…)! Nee dus! Alstublieft, menige ouder en kind krijgen trauma’s van die 

ouderwetse leermethode. Zwemmen moet leuk zijn en speels, snel bewegen, in het waterplonzen, 

tempo maken en bovenal veel lachen. Dat is zwemles (…), of behoort het te zijn. Dus starten we niet 

met de schoolslag en enkelvoudige rugslag maar met de borstcrawl en rugcrawl! Want die slagen zijn 

van nature al aanwezig. Een dier en een zuigeling zullen met een soort hondjesslag gaan zwemmen 

zodra het te water raakt. Dit is in wezen gelijk aan de borstcrawlbeweging. Zie hier de redenen van 

deze keuze. 

Allereerst starten we gedurende vijf minuten met het herhalen van de voorgaande lesstof. Voorover 

duiken en vijf tellen uitdrijven, naar de rug draaien en vijf tellen uitdrijven. De hurkbeweging 

gebruiken om te draaien van buik- naar rugligging 

en andersom. De schroefbeweging maken van 

buik- naar rugligging en andersom. En dan is het 

leuk geweest want uw kind is weer toe aan iets 

anders. 

Dus gaan we nu beginnen met de borstcrawlbeweging. Lees eerst het hoofdstuk “zwemtechniek – 

borstcrawl” nog eens door. De borstcrawl die wij gaan aanleren en oefenen lijkt een beetje op de 

echte borstcrawl en daar is dan ook alles mee gezegd. Voor het deel A van het Zwem-ABC wordt een 

“beginnerborstcrawl” geëist. En dat is iets heel anders dan de wedstrijdcrawl! 

Met behulp van de voorgaande lessen is uw kind nu zo ver dat het, met een afzet, voorover durft te 

vallen en vijf tellen met het gezicht in het water durft te drijven. Doe nu voor hoe de borstcrawl er uit 

ziet. Ga op uw buik drijven met het gezicht in het water en maak snelle rondjes met de armen en 

trappel tegelijk met uw benen gedurende vijf tellen. Nodig nu uw kind uit om dit spelletje na te doen. 

Belangrijk! Tel hardop mee tot vijf! In de vorige lessen is het belang van het tellen al uitgelegd. Het 

vormt een doel om naar toe te werken. Vijf tellen borstcrawlen met het hoofd in het water en stop! 

(...) Nog een keer, (…) En nog een keer, (…) En nog een keer, (…) 
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En nu starten we echt. Nodig uw kind uit om uw voorbeeld na te doen. De armbeweging staat 

centraal, de beenslag doet er nu nog niet toe. Tel hardop mee tot vijf en geef dan aan, stop (…) en ga 

staan. Herhaal dit spelletje meerdere malen. Leg uit dat de handen 

boven water naar voor moeten en onder water weer terug (richting 

billen). Ook moet het draaien met de armen redelijk snel gebeuren. 

Het is structureel fout om de armslag in een langzaam tempo bij te 

brengen. De zwemslag is nu namelijk niet het hoofddoel. We zijn nog 

steeds bezig met watervrij maken. Door het hoofd in het water te 

houden en snel te bewegen groeit het gevoel van het te water zijn en dat je blijft drijven, kunt gaan 

staan, etcetera. Let op: de armvleugeltjes moeten ongeveer tussen de elleboog en de schouder zijn 

aangebracht. Indien de ellebogen niet goed kunnen buigen lukt het uw kind niet om de armen krom 

te maken en zwemt het niet prettig. Indien de armvleugeltjes te dicht bij de schouder zitten botsen 

ze tijdens het draaien steeds tegen het hoofd en dat is ook niet prettig. Experimenteer dus met de 

juiste positie van deze drijvertjes tot uw kind aangeeft dat ze prettig zitten. 

De volgende stap en tweede leerdoel van deze les is het toevoegen van de beenslag. Dit gaan we 

doen in rugligging en niet op de buik! Op de rug liggend kan uw kind zien wat het resultaat is. Maar 

vooral zullen de spetters die gaan ontstaan in de ogen en neus belanden. En we zijn nog steeds bezig 

met watervrij maken dus dat is mooi 

meegenomen. De beenslag bestaat uit 

snel trappelen met de benen. Na enige 

keren vijf tellen oefenen moet u 

corrigeren. De meest gemaakte fout is dat de knieën sterk worden gebogen en met de voetzolen 

tegen het water wordt getrapt. Dat is fout. De juiste beweging is op en neer trappelen met bijna 

gestrekte benen waarbij de voeten eveneens worden gestrekt. De voeten hebben dus de stand zoals 

bij het op de tenen lopen. Doe dit spelletje meerdere malen. 

Nu voegen we beide bewegingen samen. Laat uw kind een keer of drie borstcrawlen gedurende vijf 

tellen en benadruk mondeling het snel draaien met de armen. Doe direct hierna drie keren het 

trappelen op de rug. Dan weer drie keer op de buik, en weer drie keer op de rug. U zult merken dat 

uw kind na enige tijd vanzelf met de benen gaat mee trappelen tijdens het uitvoeren van de 

borstcrawl. En zo is het weer leuk voor vandaag. Lekker spelen en dan naar huis. Of naar het veld van 

de zonneweide van het buitenbad voor een drankje en hapje, of het terras van uw vakantieverblijf 

voor een welverdiende pauze.  

Einde zwemles 5 

 

Zwemles 6 

We starten deze zwemles met het herhalen van de aangeleerde vaardigheden uit de voorgaande 

lessen. Voorover vallen, achterover vallen, borstcrawlen met de armen, op de rug trappelen met de 

benen. En dit alles in een stevig tempo. De netheid is niet belangrijk, het snelle bewegen in het water 

is het hoofddoel. Na vijf minuten opwarmen gaan we beginnen met de les. 

Het eerste doel voor vandaag is het springen van de kant in het water. Nu hebben de meeste 

overdekte zwembaden tegenwoordig een zogeheten overlooprand. Het verse zwemwater komt uit 
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de bodemroosters omhoog en loopt over de badrand in een goot die meestal is afgedekt met een 

rooster. In deze baden is de rand dus gelijk met het waterniveau. 

Veel buitenbaden en enkele binnenbaden hebben nog een echte badrand van 20 tot soms 40 

centimeter hoog. Dat is geen bezwaar voor de zwemles maar vormt wel een aandachtspunt voor de 

veiligheid. Deze opstaande rand is voorzien van een grijprand in de tegelwand of een metalen 

grijpstang. Beiden zijn erg gevaarlijk. In de grijprand in de tegelwand past precies de knie van uw 

kind. Hierdoor is de kans aanwezig dat uw kind tijdens het klimmen tegen de rand met de knie in die 

grijprand schiet. Als dan de handen van de badrand losschieten waardoor uw kind achterover in het 

water valt, bestaat de kans dat de knie breekt. Wees hierop bedacht en blijf erbij ter ondersteuning 

voor het geval het hiervoor bedoelde gebeurt. De bassins met een grijpstang zijn ook gevaarlijk. De 

stang zit exact 8 centimeter van de muur en ook daar past een kinderbeen tussen. Bij het op de kant 

klimmen, bestaat dus hetzelfde gevaar als bij de beschreven grijprand in de tegelwand. Daarnaast 

zijn ze ook gevaarlijk tijdens het springen. Zeker in de beginfase is uw kind nog angstig en zal geneigd 

zijn vlak langs de rand te springen. En dan kunnen de voeten achter die grijpstang schieten en 

breken. Met het doel dit gevaar te overbruggen gaan we het springen intensief begeleiden. In de 

navolgende lessen is het eveneens noodzakelijk dat u altijd in het water staat in de nabijheid van uw 

kind zodra het gaat springen. Pas veel later in het gevorderden stadium kan het springen zonder uw 

hulp en toezicht gaan gebeuren. Wees hier altijd alert op en vertrouw niet op uw geluk! 

En dan de waterdiepte. Springen doen we altijd in water dat minimaal heupdiep is voor uw kind. Er 

moet voldoende water zijn om de snelheid af te remmen bij het te water plonzen. Bij een 

overlooprand is heupdiepte net genoeg voor dit doel. Bij een hoge badrand niet! Kies in een dergelijk 

bassin borstdiep water omwille van de veiligheid. En zorg altijd in de eerste fase van deze 

zwemlessenreeks voor een helpende en corrigerende hand. Indien uw kind de bodem hard raakt met 

de hielen doet dat niet alleen pijn maar zal het ook schrikken en daarna angst krijgen voor het 

springen. Dat moeten we dus altijd voorkomen. 

En dan gaan we nu starten. Help uw kind op de badrand. De voorkeur gaat uit naar het op de kant 

klimmen zonder hulp. Dat mag via het trapje. Maar ook tegen de overlooprand op. Het tegen de 

hoge badrand van het buitenbad opklimmen (indien van toepassing) is erg moeilijk in deze fase. 

Indien u een helpende hand biedt mag u uw kind niet bij de armen vastpakken. Die zijn immers nodig 

om te klimmen. De beste methode is het geven van een steuntje met de hand onder de billen. Het 

vastpakken van het bovenbeen en een beetje meeduwen gaat ook erg goed. 

Uw kind staat nu op de badrand op een plaats met voldoende waterdiepte zoals hiervoor 

beschreven. Ga tegenover uw kind in het water staan en pak beide handen vast. Nodig nu uw kind uit 

om te springen. Zodra het springt verstevigd u uw greep en remt de 

valsnelheid af. Op deze wijze komt uw kind met een zachte landing in het 

water en met de voeten op de bodem. De eerste keren is het een hele 

overwinning voor uw kind. En ze durven het lang niet allemaal spontaan te 

doen. Een beetje druk uitoefenen door zachtjes aan de handen te trekken 

kan geen kwaad maar overdaad schaadt. Bij een heel bang kind dat echt niet durft passen we een 

trucje toe. Plaats uw ene hand onder de oksel en pak met de andere hand het bovenbeen vast. Nu 

kunt u uw kind in het water tillen zonder uw rug bovenmatig te belasten. Na enige keren deze 
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methode te hebben toegepast zal het waarschijnlijk wel lukken om met de twee handjes 

vasthoudend te springen. 

Zodra uw kind aangeeft dat het minder angstig is, u kunt het ook voelen door de slapper worden 

greep van uw kind, biedt u nog maar een hand aan. Of beter gezegd, een wijsvinger, net als bij de 

voorgaande lessen. Oefen dit deze zwemles meerdere malen. Wissel na een aantal keren springen af 

met een stukje borstcrawl zwemmen. 

Ongeveer halverwege de zwemles gaan we het tweede leerdoel voor vandaag toevoegen. Doe de 

armvleugeltjes af! Uw kind is gewend aan het drijfvermogen van die vleugeltjes. Het is nu tijd om dat 

veilige gevoel weg te halen. Uw kind staat in heupdiep water. U gaat tegenover uw kind staan op een 

goed meter afstand en biedt uw wijsvingers aan. Nodig uit om het springen van de kant nu in het 

water na te doen. Spring maar naar mij toe en pak mijn vingers vast (…) 

Na enige malen oefenen vergroot u uw afstand naar een meter of twee en nodigt uw kind uit om de 

sprong te wagen. Voordoen helpt! Ga naast uw kind staan, haal diep adem, duik voorover en drijf vijf 

tellen door met uw gezicht in het water. Kijk, zo moet het (…) 

Dit spelletje lukt meestal niet van het ene op het andere moment. Soms duurt het meerdere lessen 

voor uw kind deze stap aandurft. Er is een tussenstapje mogelijk. De armvleugeltjes kunnen 

gemakkelijk worden vastgepakt door uw kind. De vingers worden in het vleugeltje gestoken op de 

platte onderzijde en de duimen klemmen vervolgens vast. Met beide vleugeltjes, een in iedere hand, 

lukt het meestal wel. Na enkele keren proberen kunt u de vleugeltjes alsnog wegnemen en 

uitnodigen om het zonder te proberen. 

We sluiten deze les af met het een aantal keren voorover duiken en vijf tellen borstcrawlen met 

ingehouden adem. Probeer dit zonder de armvleugeltjes. Indien het nog een stap te ver is kan deze 

oefening worden uitgevoerd met de vleugeltjes in beide handen. Dit zal het borstcrawlen 

belemmeren maar dat geeft niet. Het is immers spannend en leuk (…) 

 Einde zwemles 6 

 

Zwemles 7 

Zoals gebruikelijk starten we met vijf minuten herhalen van de voorgaande lesstof. Doe uw kind wel 

de vleugeltjes om, pas in het laatste deel van deze les proberen we het weer even zonder drijfmiddel. 

Start met vijf tellen borstcrawlen en wissel dit af met vijf tellen trappelen op de rug. Voeg na enkele 

minuten een paar keer springen van de rand toe. Help hierbij met uw wijsvingers als ondersteuning. 

Het eerste lesdoel voor vandaag is het toevoegen van de rugcrawl armbeweging. Lees eerst het 

hoofdstuk “zwemtechniek – rugcrawl” nog eens door.  

Meestal volstaat het voordoen in deze fase. De 

draaibeweging met de armen is al aangeleerd dus zal 

dezelfde beweging op de rug weinig moeite kosten. Wel 

gebeurt het soms dat de armen verkeert om worden gedraaid, dus zoals bij de borstcrawl. Pak in dat 

geval de handen vast en help een stukje mee door te draaien in de juiste richting. Omdat uw kind 

vleugeltje aan de armen heeft zullen de armen niet gemakkelijk onder water kunnen worden 
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geduwd. Het lichaam zal van links naar rechts gaan rollen bij het maken van de armbeweging. Dat is 

niet erg. Zodra de beweging wordt begrepen voegen we de beenslag toe. En zie hier, de 

beginnerrugcrawl (…) Gooi het tempo er weer in en wissel de borstcrawl met de rugcrawl af. Voeg 

daar het gehurkt draaien van buik naar rug en viceversa en ook de schroef van buik naar rug en 

viceversa aan toe. 

Het tweede lesdoel is het zelfstandig uit het water klimmen. Dat mag in het begin via het trapje. 

Maar sta dit alleen toe indien de badrand erg hoog is. Het uit het water klimmen zonder hulp is een 

exameneis van het Zwem-ABC. Dus heeft het de voorkeur al in het begin de juiste uitgangspunten in 

de lessen toe te passen. Help dus bij voorkeur uw kind tegen de hoge badrand op en beschouw het 

trapje als een extraatje voor het geval uw kind erg moe is. 

De laatste tien minuten doen we de armvleugeltjes weer af. Eerst voorover vallen en vijf tellen 

drijven. Vervolgens op de kant klimmen, springen en direct aansluitend vijf tellen borstcrawlen. Deze 

combinatie van klimmen, springen en direct vijf tellen zwemmen zijn een hoofddoel van de eerste 

tien zwemlessen op zich. Het waarom ziet u later. Oefen er dus veel op tot uw kind aangeeft te willen 

stoppen. 

Einde zwemles 7 

 

Zwemles 8 

Vandaag gaan we iets moeilijks doen. Na het opwarmen door de geleerde lesstof vijf minuten te 

herhalen doen we de armvleugeltjes weer af. 

Het drijven op de rug zonder drijfmiddel is het eerste leerdoel voor vandaag. Tot nu toe heeft uw 

kind met armvleugeltjes leren borstcrawlen, rugcrawlen, springen van de badrand en keren met de 

hurkhouding en met de schroefbeweging. Ook het voorover vallen zonder drijfmiddel kwam al even 

aanbod. Aan het einde van les 6 probeerden we zelfs al eens vijf tellen te borstcrawlen zonder 

drijfmiddel. Het drijven op de rug is echter een hele stap die zorgvuldig moet worden benaderd. 

Doe eerst voor wat de bedoeling is. Ga op de bodem van het bassin zitten en plaats de handen naast 

uw heupen op de grond. Doe dit in een, voor u zelf, juiste waterdiepte waarbij het waterniveau tot 

de borst komt. Uw kind kan naast u blijven staan om te kijken. Duw nu uw buik omhoog zodat u in 

een gestrekte rugligging komt. Haal diep adem en laat uw hoofd rustig in het water zakken. Hierbij 

brengt u de kin zover omhoog dat het puntje net boven water steekt. Alleen het gezicht is nu boven 

water. Bij de juiste houding zal het water de haargrens raken, net onder de ooghoeken staan en de 

onderkant van de kin raken. Begrijpt u het? Prima (…) Til nu uw handen rustig een klein stukje van de 

bodem en blijf vijf tellen drijven. Doe vervolgens de handen weer tegen de bodem, haal opnieuw 

adem en herhaal de drijfoefening gedurende vijf tellen. Het is belangrijk dat u rust uitstraalt en geen 

angstig gezicht trekt. Glimlachen naar uw kind tijdens deze voorbeeldoefening doet wonderen. 

Schaterlachen mag natuurlijk ook, alleen loopt dan uw mond hoogstwaarschijnlijk vol water en 

creëert u een prachtige bende in plaats van de goede zwemles. 

Nu mag uw kind het spelletje nadoen. Ga op de bodem zitten met uw benen in spreidstand. Laat uw 

kind tussen uw benen plaats nemen met de rug naar uw borst gekeerd. Plaats uw handen onder het 

achterhoofd van uw kind met de vingers naar de rug gericht. Uw vingers wijzen dus van u af waarbij 
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uw handen in het verlengde staan van uw onderarmen. Geef uw kind aan dat het omhoog moet 

kijken. Ondersteun het hoofd dusdanig dat de oren boven water blijven. En houdt het hoofd stevig 

vast. Door uw handen in een kom te vormen biedt u een prettig aanvoelend steunpunt voor uw kind. 

Nodig uw kind nu uit de buik omhoog te duwen zoals u zelf hebt voorgedaan. Vervolgens gaan we 

het ademhalingsritme enkele keren toevoegen. Adem in (…), vijf tellen inhouden [maak een dikke 

buik (…) goed zo / prima (…)] blaas uit en nog een keer (…). Let op: tot nu toe heeft u het hoofd van 

uw kind vastgehouden waarbij de oren boven water bleven. 

Nu legt u het volgende stapje uit. Jij gaat weer op je rug drijven en dan laat ik je oren zachtjes in het 

water zakken. Na vijf tellen duw ik je hoofd en je oren weer boven water (…) Tijdens de voorgaande 

lessen is uw kind al met de oren in het water gekomen. Maar dan had uw kind zelf de macht door de 

armvleugeltjes om op ieder gewenst moment het hoofd weer op te tillen. Zonder armvleugeltjes 

ontbreekt dit veilige gevoel. Indien de armen omlaag worden gebracht komt het hoofd niet boven 

water zoals dat wel gebeurd met armvleugeltjes. Indien de hurkhouding wordt aangenomen met het 

doel te gaan staan zakt het hoofd nu onder water terwijl met armvleugeltjes het hoofd juist boven 

blijft. Als dan ook nog de adem wordt uitgeblazen bij het willen gaan staan is de schrik helemaal 

groot want dan zakt uw kind onverwachts naar de bodem. Daarom moet u deze oefening goed 

begeleiden. Herhaal het achterover gaan liggen met ingehouden adem vele malen en geef het hoofd 

hierbij continue ondersteuning. Zodra uw kind goed horizontaal op de rug drijft haalt u kortstondig 

en heel rustig de handsteun weg zodat uw kind voelt dat het blijft drijven. Geef echter wel handsteun 

tijdens het maken van de hurkbeweging tot het moment dat uw kind weer op de bodem zit en zich 

veilig voelt. Pas na een behoorlijk aantal keren oefenen zal uw kind het aandurven dit zonder hulp uit 

te voeren. En dat lukt meestal niet in één les. 

Het tweede leerdoel voor vandaag is eigenlijk een herhaling van een onderdeel uit les 6. Nu uw kind 

achterover durft te gaan liggen met uw hulp, of uw hulp in de directe nabijheid is de stap naar het 

drijven op de buik zonder armvleugeltjes gemakkelijk. Ga weer tegenover uw kind staan op twee 

meter afstand en nodig uit om voorover te vallen met ingehouden adem. Met armvleugeltjes is dit al 

vaak geoefend. Meestal durven de kinderen in dit lesstadium deze oefening nu zonder angst te 

proberen. Pak de handen van uw kind vast of biedt de wijsvingers aan bij het gaan staan. Benadruk 

dat uw kind de knieën onder de buik moet trekken bij het gaan staan. Zodra de oefening zonder 

angst wordt uitgevoerd gooit u het tempo omhoog. Voorover duiken met de armen gestrekt voor, 

vijf tellen uitdrijven, gaan staan met de hurkhouding, en weer opnieuw (…) Zelf enthousiast meedoen 

naast uw kind helpt enorm. Kijk niet vreemd op als andere kinderen in uw buurt spontaan mee gaan 

doen. Het werkt erg aanstekelijk en het is een prachtig wild spelletje om te spelen.  

Einde zwemles 8 

 

Zwemles 9 

Na het inleidend opwarmen gedurende vijf minuten herhalen we het drijven op de rug zonder 

armvleugeltjes als eerste leerdoel voor vandaag. Uw kind weet nu wat de bedoeling is en zal minder 

angstig zijn voor de oefening. Overdaad schaadt, na vijf minuten proberen is het genoeg geweest. 

Herhaal nu zonder armvleugeltjes de oefening in het klimmen op de kant, springen van de rand, vijf 

tellen borstcrawlen en zelf gaan staan met behulp van de hurkhouding. Doe dit een aantal keren 
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achter elkaar. Vervolgens gaan de armvleugeltjes weer om en doe de oefening in klimmen, springen 

en vijf tellen borstcrawlen een keer. Hoogstwaarschijnlijk springt uw kind nu spontaan ver van de 

rand. De armvleugeltjes bieden een veilig gevoel waardoor de vrees snel afneemt. 

En dan starten we nu met het tweede en meest belangrijke leerdoel van deze opleiding. Ga naar een 

waterdiepte waar u zelf kunt staan maar uw kind niet. Veel instructiebassins of campingbaden 

hebben een variërende diepte tot 140 centimeter diepte. Deze diepte is ideaal voor deze oefening. In 

de hoek van het bad is meestal een trapje aanwezig en dat is helemaal ideaal voor dat wat nu gaat 

volgen. Ga zelf in het water staan zoals u dat ook deed bij de springoefening in les 6 in het ondiepe 

gedeelte. Kies uw positie op 3 meter afstand van het bassintrapje in de hoek van het bad en ga 

ongeveer anderhalve meter van de rand af staan. Nodig uw kind (met de armvleugeltjes om) uit naar 

u toe te springen. Steek uw handen uitnodigend naar voor als richtpunt voor uw kind. De afstand 

tussen uw handen en die van uw kind is echter te groot, om ze te pakken zal uw kind moeten 

springen. Zodra uw kind springt, pakt u de handen vast in de vlucht van de sprong. Door de snelheid 

zal uw kind kopje onder gaan en dat is ook precies de bedoeling. U heeft echter nog steeds de 

handen vast dus valt de schrik wel mee. Laat vervolgens de handen rustig los en geef opdracht om 

naar het trapje te borstcrawlen. Loop zelf naast uw kind mee. Herhaal deze oefening minstens tien 

keer waarbij u, zodra uw kind gewend is aan deze opdracht, het uitsteken van uw handen en 

vastpakken achterwege laat. De opdracht is voltooid zodra uw kind zelfstandig in dit diepe water 

springt, aansluitend naar het trapje borstcrawlt en zonder hulp via de trap uit het water klimt. 

We ronden deze les af met een aantal keren springen, vijf tellen borstcrawlen en weer gaan staan in 

het ondiepe water zonder de armvleugeltjes om. Voeg ook ter herhaling het maken van de 

schroefbeweging uit les 4 toe. Dit heeft uw kind nog niet zonder armvleugeltjes geprobeerd maar het 

zal nu hoogstwaarschijnlijk zonder angst en volledig spontaan de beweging durven maken. 

Uw kind is in ondiep water al redelijk zelfredzaam geworden. Dit is het uitgangspunt voor een goede 

start voor de laatste les nummer 10 van module 1 “Watervrij maken”. 

Einde zwemles 9 

 

Zwemles 10 

Deze les vormt de afronding van het “watervrij maken” en heeft slechts één leerdoel. 

Uw kind is nu behoorlijk zelfredzaam in ondiep water zonder drijfmiddel. Ook hebben we in les 9 het 

springen in diep water geoefend met behulp van de armvleugeltjes. In deze les 10 gaan we uw kind 

bijbrengen dat diep water lastig is maar niet eng. Het is wel noodzakelijk dat uw kind aan dit stadium 

toe is. Forceer niet, dat werkt averechts. Blijf zonodig de lesstof van de voorgaande lessen zonder 

armvleugeltjes herhalen tot u de indruk heeft dat uw kind in het ondiepe water behoorlijk zelfstandig 

durft te vallen en te borstcrawlen over een korte afstand.  

We gaan vandaag weer naar het diepe gedeelte van het bassin, dezelfde plaats en positie die u ook 

koos bij les 9. Ga weer op 140 centimeter diepte op anderhalve meter van de rand staan. Uw kind 

heeft nu GEEN zwemvleugeltjes om. Nodig uw kind uit om diep adem te halen en naar u toe te 

springen. Wees er op bedacht dat uw kind uit angst voor het onbekende te ver springt waardoor het 

in uw armen terecht komt. Hierbij bestaat het gevaar dat de hoofden tegen elkaar botsen dus veer 
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achterwaarts mee, indien nodig. Uw kind pakt in de sprong uw handen vast of beland in uw armen. 

Geef nu aan dat het weer diep adem moet halen en naar de trap in de hoek moet borstcrawlen. Geef 

tegelijk ondersteuning door uw hand onder de buik te houden boven de 

navel. Het is voor uw kind prettig als u de vingers spreidt. Doe uw hand niet 

op de navel of lager want dan krijgt uw kind het gevoel voorover te vallen. 

Te hoog, op de ribbenkast, is ook niet goed want dan is het effect van deze 

oefening weg. Uw kind gaat dan wennen aan uw ondersteuning. Tijdens het 

borstcrawlen zal de arm van uw kind aan de zijde waar u staat en meeloopt 

waarschijnlijk tegen uw arm botsen. Dat is niet erg. Zodra u merkt dat uw 

kind tijdens het borstcrawlen naar de trap behoefte heeft om een ademteug 

te nemen geeft u een extra duwtje omhoog zodat het wat gemakkelijker 

gaat. 

Her haal deze oefening minstens 10 keer achtereen. Benadruk bij herhaling 

dat eerst adem moet worden gehaald voor het springen en dat uw kind NIET 

moet uitblazen bij het bovenkomen maar direct moet starten met het borstcrawlen richting trapje. 

Zodra deze oefening spontaan wordt uitgevoerd en goed verloopt, gaan we een stapje verder. Laat 

nu uw uitgestoken handen achterwege. Uw kind gaat nu zelfstandig springen zonder hulp. Als gevolg 

van de snelheid en het achterwege blijven van uw helpende hand(en) schiet het onder water. Door 

het drijfvermogen van het lichaampje als gevolg van de lucht in de longen zal uw kind na enige 

seconden weer boven komen drijven. Voor de eerste keer duurt dit te lang. Daarom zakt u, op het 

moment dat uw kind in het water plonst, mee onder water en pakt u onder water een hand vast. 

Versnel het boven komen van uw kind door zachtjes mee te duwen. Na enige keren oefenen plaatst 

u uw helpende hand onder de oksel van uw kind. Nu is het in staat om, direct na het boven komen, 

te starten met borstcrawlen. 

Deze oefening is voltooid zodra uw kind zelfstandig durft te springen en aansluitend begint met 

borstcrawlen richting trapje. Of de afstand naar het trapje daadwerkelijk wordt behaald is niet 

relevant. Het gaat ons om de beweging van vallen en starten met zwemmen in diep water. Een 

helpende hand voor het tussentijds ademhalen op weg naar de trap is in dit stadium eerder regel dan 

uitzondering. 

Veiligheid. Realiseer dat uw kind nu de angst voor het water heeft overwonnen. Indien het in de 

sloot of vijver bij uw huis valt zal het hoogstwaarschijnlijk al zelfstandig terug op de kant klimmen. De 

vaardigheden van kopje onder gaan, keren en een stukje borstcrawlen zijn al behoorlijk ingeslepen 

en gewoon geworden. Juist nu dient u extra alert te zijn. Uw kind is niet langer bang voor die 

slootkant of vijver en zal zonder angst kikkers gaan zoeken. Neem dus geen risico maar geef ze een 

zwemvest om! Juist nu. Zie voor nadere informatie het hoofdstuk veiligheid. 

Einde zwemles 10 

 

Module 2 -  De basis aanleren van de zwemslagen 
Lees eerst het hoofdstuk “Zwemlesmethode module 2: De basis aanleren van de zwemslagen” voor 

u met de navolgende lessen start. 
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Bij les 11 tot en met 20 zijn naast opblaasbare armvleugeltjes ook een flexibeam en een duikring of 

ander duikvoorwerp nodig zoals afgebeeld in het hoofdstuk hulpmiddelen op deze site. Kijk ook op 

de pagina's van de voorgaande en volgende lesmodulen voor de andere benodigdheden. 

Technisch voorwoord: 

Voor het Zwem-ABC dienen vier zwembewegingen te worden aangeleerd. Ik gebruik hier bewust het 

woord zwembewegingen. De borstcrawl en rugcrawl zijn weliswaar zwemslagen maar in de 

woordkeus is de beenbeweging benoemd. Crawl staat voor trappelen met de benen. Kenmerkend 

voor de trappelbeweging is dat de knieën dicht bij elkaar blijven. Beide crawlvormen zijn in de 

voorgaande tien lessen al aangeleerd op beginnerniveau en worden gedurende de opvolgende lessen 

verder geoptimaliseerd. Met beenslagen bedoelen we de beenbeweging waarbij de benen uit elkaar 

gaan. Er bestaan vele slagen maar het Zwem-ABC is beperkt tot de schoolslag en enkelvoudige 

rugslag. De schoolslag is welbekend. Het woord enkelvoudig bij de rugslag doelt op het alleen 

gebruiken van de benen. De armen doen dus niet mee en blijven passief naast het lichaam in rust. 

Vroeger leerden we dat de handen in de zijde moesten worden gehouden maar dat is gelukkig 

afgeschaft. Indien in de verdere tekst het woord rugslag wordt gebruikt bedoelen we de 

enkelvoudige rugslag. Dit om misverstanden te voorkomen. 

Het aanleren van de schoolslag en rugslag werd, en wordt door veel opleiders nog steeds, in 

handstand in het water aangeleerd. In het hoofdstuk zwemmethode staat nadrukkelijk aangegeven 

dat e-zwemles hier geen voorstander van is. Speels leren is veel bewegen op een leuke manier. In 

handstand “buigen – wijd – sluit” oefenen is niet speels en ook niet leuk voor het kind. Dat doen wij 

dus anders. 

Bij het watervrij maken is op een speelse en ongedwongen manier een eerste start gemaakt met de 

borstcrawl en rugcrawl. Dat kon heel simpel omdat de crawlslagen een snel bewegingsritme 

behoeven. De schoolslag en rugslag behoren rustig te worden uitgevoerd en dienen een stopmoment 

na iedere slag te hebben. Dit noemen we ook wel een uitdrijfmoment. Maar dat wil niet zeggen dat 

het dan ook direct rustig moet worden aangeleerd. Integendeel. Het aanleren van de schoolslag  en 

rugslag in een hoog tempo biedt juist veel voordelen. Allereerst is de snelle beweging al van nature 

aanwezig. Probeer maar eens voor te stellen wat u zelf zou doen in een panieksituatie te water, in 

ieder geval niet rustig bewegen en enkele tellen uitdrijven. Bij een schrikreactie beweegt u snel tenzij 

u dat heeft afgeleerd. Wij leren uw kind dus via het snelle bewegen de schoolslag en rugslag aan. 

Het verschil in opvatting, rustig of snel aanleren, is ook verankerd in de oorspronkelijke twee 

leermethoden zoals beschreven in het hoofdstuk “Beknopte Historie”. De methode met 

drijfmiddelen ging uit van een rustige start en de methode zonder drijfmiddelen van een snelle start. 

Met drijfmiddelen heeft het kind de tijd om rustig na te denken en langzaam te bewegen, zonder 

drijfmiddelen moet je wel snel bewegen omdat je anders kopje onder gaat. Wij kiezen voor de 

uitgangspunten van de methodiek zonder drijfmiddelen en voegen af en toe een drijfmiddel toe als 

aanvulling. 

Een tweede voordeel van het aanleren via het snelle bewegen zit in de combinatie tussen de 

armbewegingen en beenbewegingen bij de schoolslag. Bij de langzame methode wordt eerst de 

beenslag aangeleerd en geoefend met een plankje. Vervolgens worden de armslagen toegevoegd, 

meestal met behulp van enkele kurken om het middel. En dan gaat het meestal mis. Het op elkaar 
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afstemmen van het armritme op het beenritme noemen we de combinatie. Door het langzame 

tempo tijdens het aanleren gaan de kinderen denken in plaats van doen. En zodra ze gaan denken 

lukt het meestal niet meer. Het gevolg is dat vele kinderen tijdens deze langzame zwemmethode 

blijven hangen in het ondiepe bad. Het lukt slechts met veel inspanning van de instructeur om deze 

combinatie op een goede wijze aan het kind te leren. Zie hier een bron van ergernis bij veel ouders 

die gebruik maken van het reguliere zwemonderwijs. Via de snelle methode komt dit probleem 

slechts incidenteel aan de orde. In de praktijk blijkt, aldus de persoonlijke ervaring van de auteur, dat 

hooguit één op de honderd kinderen tegen dit probleem aanlopen. Deze kinderen hebben dan 

meestal een autistische handicap of zijn hoogbegaafd waardoor ze van nature sterk in zichzelf zijn 

gekeerd of bovenmatig veel denken. Alleen bij deze kinderen kan de langzame methode voordelen 

bieden. Verwar deze handicaps niet met vele andere psychopathologische handicaps zoals ADD, 

ADHD en PDDNos. Deze kinderen willen juist graag veel bewegen en ondervinden moeite met het 

aanleren via de langzame methode omdat ze dan veel moeten luisteren naar de leraar. De snelle 

methode heeft dus bijna altijd de voorkeur en de bijbehorende voordelen. Net als bij een kikker 

zwemt een kind van nature met het juiste arm-been-ritme waarbij de armen en benen synchroon 

rondjes maken. Dit aspect is ook duidelijk herkenbaar bij het lopen. Bijna iedereen zal tijdens het 

lopen de armen langs het lichaam zwaaien in een synchroon ritme. Alleen zogeheten “telgangers” 

wijken hierin af. Het apart aanleren van de combinatie, of anders gezegd de synchronisatie, is dus 

bijna nooit nodig mits de natuurlijke neiging om snel te bewegen als uitgangspunt wordt gebruikt bij 

het leren zwemmen. En dat bespaart niet alleen ergernis bij uw kind maar vooral ook veel lestijd. 

In het zwembad en het water leren en oefenen we de schoolslag en rugslag dus met een snelle 

bewegingsmethode. Hierbij dienen we te waken voor het inslijpen van foutjes in de beweging. Het is 

belangrijk dat de juiste stand van de voeten en de juiste buigrichting van de knieën wordt 

bijgebracht. Wij doen dit niet in het zwembad maar thuis op bed als huiswerk. Net als het leren 

inhouden van de adem voor het slapen gaan tijdens zwemles één tot en met tien, voegen we nu 

iedere dag het kortstondig oefenen van de juiste beenbeweging toe. Laat uw kind hiertoe met de 

buik op de rand van het bed liggen zodat u de benen kunt vasthouden. Oefen op deze wijze de 

beenslag op de buik en rug vijf slagen voor het slapen gaan. 

 

Zwemles 11 

Huiswerk: 

Bij aanvang van de eerste zwemles kreeg u een huiswerkopdracht voor uw kind. Het drie maal 

achtereen vijf tellen inhouden van de adem vormde een basis ter ondersteuning van het watervrij 

maken. Later werd dit opgevoerd naar drie maal tien tellen. Voor de periode van module 2 en de 

bijbehorende zwemlessen elf tot en met twintig krijgt u ook een huiswerkopdracht welke verderop in 

de tekst wordt beschreven. 

Het droog oefenen als huiswerk: 

Laat uw kind op de buik op bed liggen met gestrekte benen en de knieën en enkels tegen elkaar. 

Plaats nu uw handen om de wreven en vouw uw vingers in de voetzolen. Uw duimen kunnen nu 

precies aan de buitenzijde van de voeten tussen de enkel en het hielbeen worden geplaatst. Zorg dat 

u deze wijze van vastpakken goed begrijpt en leert beheersen. Het drukpunt van uw duimen op de 
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plaats tussen de enkel en het hielbeen van uw kind is erg belangrijk. Op dit punt zit namelijk een 

zogeheten tinteldoos, dat is een knooppunt van zenuwbanen. Druk maar eens bij u zelf op dat punt. 

U voelt dan een tinteling door uw enkel en onderbeen schieten. Met deze methode van vastpakken 

hoeft u geen kracht te zetten op de voeten en enkels van uw kind tijdens het aanleren en corrigeren 

van de voetenstand op de rand van het bed en in het water. Door heel zachtjes druk uit te oefenen 

zal uw kind als vanzelf de voeten weg willen draaien om de tinteling te voorkomen. En die 

draairichting is exact de juiste. 

Een tweede voordeel van deze wijze van vastpakken is de peesdruk die u kunt voelen. Indien u zelf 

op de hielen gaat staan spant u de pees aan de bovenzijde van de voet op de grens van de overgang 

met het scheenbeen. Vanaf de grote teen loopt een pees naar het onderbeen. U voelt ook een soort 

kramp in het onderbeen in deze houding. Deze pees dient bij het maken van de schoolslag en rugslag 

aangespannen te zijn. Indien u de voeten van uw kind op de juiste wijze vastpakt ligt het bovenste 

kootje van uw wijsvinger precies op deze pees. Tijdens de oefening met het drukken met uw duimen 

op de enkel voelt u dus tegelijk of de pees is aangespannen en kunt zonodig corrigeren. De beste 

wijze om uw kind te leren deze pezen aan te spannen is, ze op de hielen laten staan waarbij de ballen 

van de grote teen volledig los komen van de grond. De pezen trekken dan strak en zijn duidelijk te 

zien en te voelen. Duw vervolgens met uw duimen op de aangespannen pezen en leg aan uw kind uit 

dat die “spiertjes” tijdens het zwemmen van de schoolslag en rugslag moeten worden aangetrokken. 

Ik noem deze oefening altijd “spiertjes spannen”. Uw kind begrijpt de bedoeling meestal erg snel. 

Indien u dezelfde term gebruikt tijdens het corrigeren in het water dan hoeft u slecht “spiertjes 

spannen” te zeggen om begrip en resultaat te krijgen. 

En dan nu de zwemles in het water en het eerste leerdoel: 

Doe direct de armvleugeltjes om en laat uw kind opwarmen met een minuut of vijf stevig 

borstcrawlen, rugcrawlen, springen van de rand en keervormen zoals dat is aangeleerd in de eerste 

lesmodule. 

Nu gaan we starten met de schoolslag. Ga tegenover uw kind staan en pak beide handen vast. 

Beweeg de handen van uw kind in rondjes tot u voelt dat deze beweging wordt aangevoeld en soepel 

verloopt. Nodig vervolgens uw kind uit 

het in het water te proberen. Na enige 

pogingen lukt dit meestal redelijk snel. 

Let op de juiste draairichting van de 

rondjes. De handen moeten opzij en naar 

achter worden geduwd en vervolgens 

onder de kin door weer terug voorwaarts. 

Het wil wel eens gebeuren dat een kind 

de armbeweging precies 

tegenovergesteld doet. De beenbeweging 

is op dit moment niet relevant, besteed 

er dus ook geen aandacht aan. Trappelen 

zoals is geleerd bij de borstcrawl of 

rondjes maken met de benen zoals bij de 

schoolslag, het is allemaal prima zolang 
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het maar beweegt. 

De meest gemaakte fout in de beginfase van het aanleren is een te grote armbeweging. Vanuit de 

gestrekte positie met de armen voorwaarts willen kinderen de armen zijwaarts doorhalen tot aan de 

heupen. Dit is echter niet de bedoeling. De handen mogen nooit voorbij de schouders komen. Visueel 

uitgedrukt, je moet de handen altijd kunnen zien tijdens het zwemmen van de schoolslag. Indien uw 

kind met grote armrondjes zwemt, kan dat worden gecorrigeerd door tijdens het zwemmen de 

handen vast te pakken en mee te draaien in de juiste beweging. Doe dit slechts kortstondig. Er is een 

veel betere methode die speels en zeer effectief is. 

Verschuif nu de armvleugeltjes bij uw kind van de bovenarmen naar de onderarmen. Blaas indien 

nodig wat lucht bij zodat ze niet afschieten. De vleugeltjes zitten dus nu tussen de elleboog en de 

pols. Laat uw kind nu weer schoolslag zwemmen. Het resultaat zal na enige tijd zijn dat het kind 

kleine rondjes gaat draaien. Indien de armen ver worden doorgehaald tot naast het lichaam heeft dit 

een ongewenst en onplezierig effect. Het hoofd zakt namelijk onder water. Zolang de armvleugeltjes 

voor het hoofd blijven zal dit niet gebeuren. Uw kind voelt dit al snel aan en zal spelenderwijze de 

juiste armbeweging vinden. Wel zakken de voeten sneller naar de bodem omdat de balans is 

verstoord. Bij het vijf tellen oefenen en weer gaan staan is dit niet bezwaarlijk. Maar al snel willen u 

en uw kind een grotere afstand gaan proberen. Het hoofd blijft boven, ademen is dus mogelijk, dus 

waarom stoppen na vijf tellen, zwemmen is leuk dus wil ik doorgaan (…) tot de overkant. Wissel de 

positie van de armvleugeltjes regelmatig af. Doe ze een minuut of vijf, of na tien maal achtereen 

oefenen, om de onderarmen en schuif ze dan weer terug omhoog. Al wisselend zal uw kind binnen 

enkele lessen in het juiste ritme komen. 

Het tweede leerdoel voor vandaag is het starten met de rugslag. Drijven op de rug is al aangeleerd. 

Nodig nu uw kind uit om rondjes te maken met de benen in rugligging. Natuurlijk doen we dit met de 

armvleugeltjes om de bovenarmen. Vergeet het eigen voorbeeld 

niet, zien leert sneller dan praten en luisteren. Net als bij de eerste 

tien lessen werkt u weer met de vijftellen regel. Dus achterover 

vallen, vijf tellen rugzwemmen, gaan staan en weer opnieuw. Na een 

minuut of vijf oefenen voegen we de schoolslag en rugslag samen. 

Laat uw kind vijf tellen zwemmen op de buik met armrondjes (schoolslag armen) en vervolgens met 

de hurkbeweging of de schroef naar de rug draaien om dan weer verder te gaan met vijf tellen 

rugslag. 

Begrijpt u de samenhang tussen beide bewegingen? U leert en oefent in een hoog tempo de 

armbeweging van de schoolslag en wisselt dit steeds af met de beenslag op de rug die in de basis 

hetzelfde is. Na enige tijd zal uw kind bij het zwemmen met de armen op de buik vanzelf de 

beenrondjes erbij gaan doen zoals bij de rugslag. De complete schoolslag wordt dan vanzelf bereikt. 

Rond deze les af zonder armvleugeltjes en herhaal het borstcrawlen, rugcrawlen, springen van de 

rand en keervormen zoals dat is aangeleerd in de eerste lesmodule. 

Vergeet niet op weg naar les 12 het huiswerk op de rand van het bed te oefenen. 

Einde zwemles 11 
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Zwemles 12 

We starten vandaag met vijf maal achtereen springen van de rand zonder armvleugeltjes en 

aansluitend tien tellen borstcrawl. Lees goed, TIEN tellen (…) want per ingang van nu stoppen we met 

vijf tellen. Het is dus de bedoeling dat uw kind gaat oefenen in het tien tellen onder water blijven. De 

eerste keer zal dit een te grote stap zijn. Het aantal tellen ademinhouden neemt vanzelf toe met de 

conditie. 

Aansluitend pakken we de schoolslag weer op als eerste leerdoel. Doe uw kind de armvleugeltjes om 

de bovenarmen en nodig uit om de rondjes met 

de armen te gaan maken. De kans bestaat dat 

de benen gaan mee trappelen omdat hiervoor 

de borstcrawl werd gedaan. Stuur nu, indien 

nodig, bij door de voeten vast te pakken zoals 

beschreven in zwemles 11. U helpt door de 

voeten correct vast te pakken en de benen in rondjes mee te draaien terwijl uw kind zwemt met de 

armen. Natuurlijk loopt u tijdens deze ondersteuning achter uw kind mee zodat een voorwaartse 

beweging ontstaat. Dat is veel leuker dan op dezelfde plaats blijven. Biedt deze ondersteuning 

kortstondig aan. Dus, een meter of vijf mee lopen en helpen en dan weer een stukje zonder hulp 

laten oefenen. Doe deze oefening gedurende een minuut of vijf aaneengesloten. 

Het tweede leerdoel is de rugslag. In tegenstelling tot het zwemmen op de buik in een hoog tempo 

gaan we nu juist iets rustiger zwemmen. Dit doen we om te voorkomen dat grote golven ontstaan die 

constant in het gezicht spoelen en het zicht plus 

ademhaling belemmeren. Uw kind kan nu zonder 

angst op de rug drijven. Met de armvleugeltjes om 

de bovenarmen, het gezicht horizontaal en de buik 

boven water dobbert uw kind gemakkelijk rond. 

Het gaan staan is geen probleem omdat de 

hurkhouding en de schroef goed worden beheerst. 

Pak nu de voeten van uw kind vast zoals is 

uitgelegd in zwemles 11 en help de juiste 

draairichting te vinden. Net als bij de oefening op 

de buik doet u dit kortstondig. Dus een meter of vijf helpen en aansluitend vijf meter zonder hulp 

laten ploeteren. Doe ook deze oefening gedurende een minuut of vijf aaneengesloten. 

Deze zwemles ronden we af zonder armvleugeltjes met het herhalen van alle, tot nu toe geleerde, 

onderdelen. Dus springen, borstcrawl, rugcrawl, draaien, schoolslag (tien tellen proberen met het 

hoofd in het water) en vallen op de rug. 

Technisch nawoord: 

Tot nu toe heb ik het verschil tussen de schoolbeenslag en rugbeenslag bewust niet benoemd of 

beschreven. Het draaien van rondjes met de benen in de juiste richting, met een juiste stand van de 

voeten en in een stevig tempo stond centraal. Zorg dat dit ritme goed wordt beheerst door uw kind, 

de beweging moet soepel verlopen. De schoolbeenslag en rugbeenslag zijn echter niet hetzelfde. 
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Indien uw kind schoolslag zwemt, zullen de benen in de richting van de buik buigen. Dat kan ook 

want er staat water onder die buik. Indien exact dezelfde beweging op de rug wordt uitgevoerd dan 

komen de knieën boven water. En daar hebben we niets aan want zwemmen in de lucht lukt niet. De 

knieën moeten onder water blijven. Dit lukt alleen als de voeten richting billen bewegen en de rug 

wordt hol getrokken. Om dit op een juiste wijze aan te leren is een heel rustig tempo vereist. Dit 

oefenen wij bewust niet in het water maar wel op de rand van het bed tijdens het huiswerk. Nu kan 

de veronderstelling ontstaan dat de rugslag verkeert wordt aangeleerd met deze methode. Dat is ook 

zo maar vormt in de praktijk geen belemmering. Zodra het rugslag beenritme goed wordt uitgevoerd 

is de juiste wijze van buigen met de benen met enkele simpele trucjes snel te corrigeren. Dit komt 

verderop in de lessen aan de orde. 

Einde zwemles 12 

 

Zwemles 13 

Tot nu toe hebben wij alleen armvleugeltjes gebruikt. Deze zijn prettig in het gebruik en leveren veel 

drijfvermogen. Uw kind went hierdoor snel aan het water en kon de voorgaande oefeningen met 

gemak uitvoeren. In les 11 verplaatsten we de armvleugeltjes al eens naar de 

onderarmen. Hierdoor zinkt het lichaam iets dieper en voorkomen we ook dat uw 

kind teveel gaat hechten aan het gemak van dit hulpmiddel. Nu breekt het 

moment aan om ons pakketje hulpmiddelen uit te breiden met een flexibeam en 

een duikring. In het hoofdstuk “hulpmiddelen” staan beschrijvingen en 

afbeeldingen. U hoeft niet alle spulletjes aan te schaffen. De flexibeam en een 

duikring, of ander zwaar voorwerp dat gemakkelijk kan worden vastgepakt, zijn voorlopig voor de 

navolgende zwemlessen voldoende. Mocht u echter via het internet bestellen dan kunt u uit oogpunt 

van de verzendkosten beter ook de andere spulletjes tegelijk in één pakket laten 

bezorgen. Ik adviseer om dan ook een lesplankje en een lesgordel ( ook wel kurk 

genoemd) erbij aan te schaffen. Deze gaan wij gebruiken in de eindfase van 

lesmodule 3 en bij lesmodule 4. Het voordeel van de flexibeam de veelzijdigheid. 

Je kunt hem vastpakken en gebruiken als een soort plankje met gestrekte armen 

voor het hoofd. Hij kan ook onder de oksels worden gedaan en blijft dan zelfs op 

die plaats “kleven” indien hij wordt losgelaten. Ook in de nek op de rug is het een 

uitstekende ondersteuning. En hij kan in de taille onder de rug worden gebruikt. 

Een heel leuk spelletje in iets dieper water is het zitten op de flexibeam. Doe hem tussen de benen 

en ga vervolgens staan in het water, op deze wijze kan het watertrappen worden bijgebracht.  

We starten de zwemles zonder armvleugeltjes met springen en aansluitend 10 tellen borstcrawlen. 

Herhaal het 10 tellen borstcrawlen een keer of vijf. Voorafgaand aan deze zwemles heeft u de 

beenslag een aantal malen droog geoefend op de rand van het bed als huiswerk. Nu gaan we de 

beenbeweging in het water oefenen. Dit gaan we doen met behulp van een flexibeam. Laat uw kind 

de flexibeam met twee handen vastpakken en de uiteinden onder de oksels doen. Hij zit dan boven 

de tepels voor de borst waarbij de uiteinden aan weerszijden van het lichaam uitsteken. Nu kan uw 

kind voorover gaan liggen en de beenslag oefenen. Het hoofd blijft net boven water om adem te 

halen maar ligt iets dieper dan bij het gebruik van de armvleugeltjes. Niet waarneembaar maar wel 

voelbaar voor uw kind is het afnemende gevoel van veiligheid. De armvleugeltjes klemmen om de 
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armen maar de flexibeam geeft dat gevoel juist niet. Na enige gewenning zal uw kind het gevoel 

ervaren dat het kan zwemmen zonder ondersteuning omdat de flexibeam nauwelijks druk uitoefent 

op het lichaam. En hij blijft vanzelf op de plaats zitten indien de handen loslaten. 

En dan het eerste leerdoel voor vandaag. We oefenen de beenslag op de 

buik gedurende tien tellen met de flexibeam onder de oksels en weer 

gaan staan een keer of tien achter elkaar. De armen mogen mee 

zwemmen maar dit is absoluut niet noodzakelijk. Vervolgens doen we de 

flexibeam onder de oksels waarbij de beide 

uiteinden voorwaarts uitsteken. Nodig nu uw 

kind uit om achterover te vallen. Indien de kin op de borst wordt 

gehouden zal een golf water in het gezicht spoelen. Dus herhaal deze 

oefening enkele keren waarbij u aangeeft dat het hoofd achterwaarts 

moet worden gebogen. Het gezicht, ofwel de 

neus, wijst dan omhoog. Nu zal het beter lukken. Voor we gaan 

rugzwemmen oefenen we het gaan staan via de hurkhouding enkele 

keren. Lukt het allemaal naar wens? Prima! Dan starten we nu met de 

rugslag gedurende tien tellen en weer gaan staan, herhaal dit tien keer. 

Ter herinnering, een voorbeeld doet wonderen en af en toe de oefening 

naast uw kind meedoen nog meer. Zien zwemmen doet zwemmen (…) 

Het tweede leerdoel is gericht op het bewust onder water zijn. Gedurende de voorgaande lessen is 

uw kind vele malen met het gezicht in het water gekomen. Daarbij zijn de ogen best wel eens nat 

geworden. Nu gaan we het onderwater gaan met open ogen aanleren. Ga met uw kind in ondiep 

water op de bodem zitten. Borstdiep water voor uw kind is perfect. Nodig nu uw kind uit om het 

gezicht vijf tellen in het water te doen. Na het boven komen legt u uit dat water in de ogen geen pijn 

doet maar alleen een beetje raar aanvoelt. Vraag nu uw kind, met de hand onder water, een aantal 

vingers op te steken. U doet tegelijk uw gezicht in het water boven de hand van uw kind en telt met 

de ogen open het aantal opgestoken vingers. En zeg dan tegen uw kind hoeveel vingers u telde. 

Herhaal dit eventueel enkele keren. Nu gaan we wisselen en mag uw kind het spelletje nadoen. 

Technische noot: 

De eerste keer dat uw kind de ogen onder water echt open doet geeft meestal de reactie van wrijven 

in de ogen. Dit is absoluut niet de bedoeling. Leg uit dat knipperen met de ogen veel beter werkt. 

Wrijven in de ogen geeft na enkele keren een prikkelend gevoel. De bekende “rode oogjes” zijn 

namelijk niet het gevolg van chloorwater maar van wrijven in de ogen. 

Chloorwater, zout zeewater en ook leidingwater spoelen het beschermende 

laagje traanvocht van de oogbol. Die oogbol is dan min of meer onbeschermd. 

Bij wrijven in de ogen met de vingers wordt het gesloten ooglid over die 

onbeschermde oogbol gemasseerd. Hierdoor ontstaat al vrij snel irritatie. Indien we met de ogen 

knipperen wordt automatisch traanvocht op de oogbol gespoten. Dit traanvocht verdrijft het water 

en zorgt voor een nieuwe beschermende laag. Dus, niet wrijven maar knipperen. U kunt ter 

ondersteuning en aanmoediging zachtjes met uw handpalm over het gezicht van uw kind wrijven na 

het bovenkomen. De oogleden worden hierbij niet geraakt en u voorkomt dat uw kind reflexmatig de 

handen in de ogen doet om te gaan wrijven. Daarnaast duwt u met deze beweging de oogleden dicht 



 

www.e-zwemles.nl 

50 HOE LEER IK MIJN KIND ZWEMMEN 

en zet daarmee de knipperbeweging in gang. Na enige keren oefenen zal uw kind het knipperen zelf 

gaan doen zonder hulp. 

Nu uw kind de ogen enkele keren onder water heeft geopend en u dit heeft gecontroleerd met het 

spelletje “vingers tellen” gaan we een stapje verder. Leg nu de duikring of ander geschikt voorwerp 

naast uw kind op de bodem en laat dit oppakken. Ga vervolgens naar iets dieper water en herhaal de 

oefening. Doe dit een aantal keren achtereen. Hierbij volgt automatisch een aandachtspunt. Zodra de 

waterdiepte bij uw kind op heuphoogte komt zijn de armen te kort om de duikring te pakken. Let nu 

goed op de reactie van uw kind. Uw kind zal hoogstwaarschijnlijk proberen met de vingers bij de 

bodem te komen en daarbij het gezicht boven water willen houden. En dat is nu net niet de 

bedoeling. Op dit punt, heupdiep water en dieper, is het noodzakelijk dat eerst het gezicht in het 

water wordt gedaan en pas dan de duikring wordt gezocht en gepakt. Forceer dit onderdeel niet. Na 

enige malen rustig oefenen lukt het vanzelf. Een beloning is juist nu nuttig. Stel bijvoorbeeld een ijsje 

in het vooruitzicht. Zodra de beweging met het hoofd goed verloopt, gaan we weer terug naar 

ondieper water. Nodig nu uw kind uit om de duikring met de tanden van de bodem te pakken. Dat 

lukt vast niet de eerste keer maar tijdens de volgende lessen waarschijnlijk wel. 

We ronden af met een aantal keren springen van de rand en een stukje borstcrawlen. 

Einde zwemles 13 

 

Zwemles 14 

We starten weer met kortstondig herhalen van de voorgaande leerstof zonder drijfmiddelen. 

Springen van de rand, stukje borstcrawl, stukje rugcrawl, beetje schoolslag proberen met armen en 

benen, stukje rugslag proberen met ingehouden adem en het oppakken van een duikring in heupdiep 

water. En dan gaan we meters maken. 

We komen nu bij het punt dat uw kind moet wennen aan het overbruggen van een redelijke afstand, 

dit is het eerste leerdoel voor vandaag. In de voorgaande lessen sprongen we al eens met en zonder 

armvleugeltjes in diep water van 140 centimeter om vervolgens een aantal meters naar het 

bassintrapje te ploeteren. Deze opgedane ervaring gaan we nu benutten. Doe uw kind de 

armvleugeltjes om en nodig uit om met schoolslag van de ene badrand naar de andere badrand te 

zwemmen zonder te stoppen. Hiermee bedoel ik een afstand van minimaal 10 meter. Veel 

instructiebassins zijn tussen de 10 en 15 meter breed en dus perfect voor dit doel. Dit lukt natuurlijk 

niet de eerste keer. Herinner nu uw kind aan de oefening van het springen in diep water. Leg uit dat 

je in diep water wel door moet zwemmen omdat je anders kopje onder gaat. Het zwemmen van de 

ene naar de andere kant van het instructiebassin is een goede oefening voor later. Het helpt als u zelf 

enige keren naast uw kind mee zwemt. Aanvankelijk zal het zwemmen meer lijken op ploeteren dan 

op de schoolslag. Maar dat is niet erg. Het doel is nu om de afstand te overbruggen zonder de bodem 

aan te raken of anderszins te stoppen. Na enkele pogingen zal uw kind door teleurstelling willen 

stoppen omdat het niet lukt. Het wil immers graag naar de andere kant 

zwemmen maar het lukt domweg niet. Dit is het moment om aan uw kind 

uit te leggen dat de beenslag, die op de rand van het bed is geoefend, 

goed uit te voeren. Pak dus de voeten vast en herhaal nu de leerstof van 

les 11. Loop achter uw kind mee en help de beenbeweging gedurende vijf 
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tellen door de voeten vast te pakken en rondjes te maken. Vervolgens weer even zelf laten proberen 

en dan weer helpen. Herhaal dit nu gedurende tien minuten. Ter herinnering, uw kind zwemt nog 

steeds met een snel bewegingsritme zonder stopmoment in de zwemslag. Daarom gebruiken we 

bewust de armvleugeltjes. Het hoge drijfvermogen zorgt ervoor dat uw kind redelijk snel vooruit kan 

komen. Indien we nu de flexibeam zouden gebruiken is de snelheid zo weg en stopt uw kind na enige 

pogingen uit teleurstelling. 

Aansluitend starten we met rugzwemmen als tweede leerdoel. Eveneens met armvleugeltjes laat u 

uw kind gedurende vijf minuten heen een weer zwemmen zonder 

onderbreking. Natuurlijk is het gaan staan om te keren bij de badrand 

toegestaan. Dit stopmoment is ook goed te benutten voor het geven 

van bondige mondelinge correcties. Onderweg pakt u af en toe de 

voeten vast om de stand van de voeten en de juiste beweging te 

helpen herinneren. Maar denk er aan, het doorzwemmen staat centraal, niet de netheid van de 

zwemslag. 

We ronden weer af zonder drijfmiddelen en herhalen alles van de voorgaande lessen. 

Lees alvast het huiswerk voor les 15. 

Einde zwemles 14 

 

Zwemles 15 

Vanaf dit moment staan in iedere zwemles de schoolslag en rugslag als leer- en oefendoel centraal. 

Natuurlijk herhalen we de borstcrawl, rugcrawl, het springen van de rand en het onder water gaan en 

ringenduiken ter afwisseling en doorbreken van de sleur. Dus na een aantal minuten schoolslag of 

rugslag even kortstondig te keer gaan om vervolgens weer verder te gaan met meters maken. Dit 

vormt dus altijd de inleiding en de afronding van de zwemlessen die hierna volgen. 

Huiswerk: 

Het huiswerk voorafgaand aan deze zwemles is bedoeld om het uitdrijven aan te leren. Met 

uitdrijven wordt het stopmoment na iedere zwemslag bedoeld. Aan het eind van les 12 gaf ik al aan 

dat het uitdrijven gemakkelijk kan worden bijgebracht met 

enkele trucjes. Nu gaan we een heel effectief trucje toepassen. 

Probeer dit eerst zelf zodat u voelt en ervaart wat het doel is. Ga 

met uw hielen, billen en schouderbladen tegen een muur of een 

deur staan. Doe de armen gestrekt boven het hoofd. Vervolgens 

rekt u zich zover mogelijk uit. Doe alsof u iets boven uw hoofd 

moet pakken dat aan de muur hangt maar waar u net niet bij 

kunt komen. Ga dus op uw tenen staan, schuif uw billen zover 

mogelijk omhoog langs de meer, druk uw schouderbladen ook omhoog en rek uw armen zover 

mogelijk uit met gestrekte vingers. Wat voelt u nu?  

Nu mag uw kind deze oefening doen. Maar niet tegen de muur. Laat uw kind rechtop staan met de 

voeten tegen elkaar en armen boven het hoofd met de vingers gestrekt. Pak nu zachtjes de 
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vingertoppen vast en geef aan dat uw kind op de tenen moet gaan staan. 1, 2, 3, 4, 5 tellen en rust 

(…). Jawel hoor, daar zijn die beruchte vijf tellen weer. Herhaal dit een aantal keren. De bedoeling is 

dat uw kind zover mogelijk uitstrekt. Door alleen de vingertoppen steun te bieden zal de balans snel 

verstoort raken. En dat is precies de bedoeling. Deze oefening lukt alleen indien uw kind alle spieren 

spant en zich zo stijf maakt als een plank. En dat is wat u voelde toen u zelf tegen de muur stond. 

Volgende oefening, het tweede trucje. Ga gestrekt staan met de voeten tegen elkaar en de armen 

stijf tegen de zijden gedrukt. Vraag aan uw partner of een andere volwassen persoon om achter u te 

gaan staan en uw schouders stevig vast te pakken. Span nu uw gehele lichaam en concentreer u op 

de hielen. Nu moet uw partner langzaam uw lichaam achterover trekken. Een halve meter is 

voldoende. Natuurlijk blijven uw hielen op de plaats staan en heeft u het gevoel achterover te vallen. 

Natuurlijk valt u niet echt want uw partner geeft een goede steun. Deze oefening lukt alleen indien u 

alle spieren spant. Wat voelt u nu?  

Nu mag uw kind deze oefening doen. Begin heel voorzichtig en plaats uw handen onder de oksels. 

Zodra dit lukt, plaatst u de handen op de beide schouderkoppen. Bij deze oefening spannen de 

beenspieren, de bilspieren, de buikspieren en de gehele rug. Zo stijf als een plank dus. En jawel, ook 

nu weer vijf tellen volhouden en rust (…). Herhaal ook deze oefening een aantal keren. 

En dan gaan we nu zwemmen. Na de korte opwarmer met veel beweging starten we weer met 

armvleugeltjes en de schoolslag zonder te stoppen. Na een keer heen en weer in het bassin om in het 

ritme te komen voegen we nu de uitrekoefening van het huiswerk toe als eerste leerdoel. Doe het 

eerst voor zodat uw kind kan zien wat de bedoeling is. Leg de nadruk op de armbeweging. Dus rondje 

armen en REK UIT (…). Net zoals de oefening met de armen en vingers gestrekt boven het hoofd 

tijdens het huiswerk. Laat nu uw kind schoolslag zwemmen en zeg bij iedere voorwaartse 

armbeweging REK UIT (… nadruk 

leggen in uw stem!). Het juiste 

moment is zodra de armen vanaf 

de kin voorwaarts gaan. Oefen 

dit uitrekken een aantal keren 

heen een weer. Help af en toe 

door voor uw kind plaats te nemen en achterwaarts mee te lopen, uw kind zwemt dus achter u aan. 

Pak nu af en toe de vingers op het juiste moment vast en trek een beetje mee zodra de armen 

worden uitgerekt. Een aantal keren volstaat meestal om het te laten begrijpen en aanvoelen. Tijdens 

het huiswerk deden we deze rekoefening vijf tellen. In het water volstaan drie tellen. Dus rondje 

armen, rek 1, 2, 3 (…), rondje en rek 1, 2, 3 (…). Voeg dit nu toe aan het zwemmen. En oefen dit een 

minuut of tien. 

Het tweede leerdoel voor vandaag bestaat uit het toevoegen van de rekoefening bij de rugslag. Dit 

gaan we eveneens met de armvleugeltjes om doen. Het rugzwemmen met vleugeltjes is ondertussen 

heel gewoon voor uw kind. Met deze ondersteuning zal het heel gemakkelijk blijven drijven zonder te 

zwemmen en daar ook een plezierig en rustgevend gevoel bij ervaren. We oefenen dit immers al 

vanaf les 8. Vanaf nu gaan we het rugzwemmen tijdens alle navolgende lessen rustig uitvoeren in 

plaats van snel. Dit is het moment om het stopmoment aan de rugslag toe te voegen. Pas hetzelfde 

ritme toe als bij de oefening van de schoolslag. Rondje benen en rek 1, 2, 3 (…), rondje benen en rek 

1, 2, 3 (…). Uw kind zal het snel door hebben en met gemak het bassin overzwemmen zonder te 
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stoppen. Oefen ook de rugslag met het drie tellen uitdrijven als omschreven tien minuten achter 

elkaar. 

Aandachtspunt: 

Bij het aanleren van de rondjes met de benen op de buik en op de rug (op de rand van het bed) 

hebben we veel aandacht besteed aan het “spiertjes aantrekken” op de wreef. Weet u nog, die 

oefening om op de hielen te gaan staan? Dit is in tegenspraak met de voetenstand tijdens het 

“tenendansen” waarbij u uitgestrekt rugwaarts tegen de muur ging staan. Maar het komt weer wel 

overeen met het “achterover leunen” met partnerhulp waarbij u op de hielen moest steunen. De 

wisselwerking tussen de gestrekte voetenstand ( hoge hakkenstand) en het staan op de hielen met 

gespannen pees op de wreef kan verwarring geven bij uw kind tijdens het zwemmen. Besteed hier de 

volgende twee lessen nog geen aandacht aan. Laat uw kind maar ploeteren met de voetenstand 

zodat ze voelen wat er gebeurt. In les 18 gaan we de juiste voetenbeweging benadrukken. 

We sluiten weer af zonder armvleugeltjes met kortstondig springen, onder water gaan, etc. Het 

opwarmen vooraf en na afloop van de zwemles is u nu wel duidelijk betreft doel, tijd en inhoud. 

Daarom wordt dit niet langer beschreven maar beschouwd als vaststaand onderdeel van iedere les. 

Einde zwemles 15 

 

Zwemles 16 

Zwemles 16 tot en met 20 hebben hetzelfde kerndoel. Het oefenen van de schoolslag en rugslag met 

drie tellen uitrekken staan centraal. Dit lesdoel neemt minimaal twintig minuten lestijd per zwemles 

in beslag. Naarmate de oefening beter wordt beheerst verwisselt u de armvleugeltjes voor de 

flexibeam. Dit zal bij de rugslag sneller van toepassing zijn dan bij de schoolslag. Dit is een saai maar 

noodzakelijk onderdeel. Om dit monotone oefenen te doorbreken voegen we iedere les een 

afwisselend leerdoel toe. Maar dit is dus niet de hoofddoelstelling. 

Het subleerdoel voor vandaag omvat de herhaling van het tweede leerdoel van les 9 en les 10, het 

springen in diep water. We doen dit al na het opwarmen in het ondiepe gedeelte. Doe uw kind de 

armvleugeltjes om en ga een keer of vijf springen in het 140 centimeter diepe deel van het bad, op 

ongeveer 5 meter afstand van de bassintrap. Laat uw kind zelf de zwemslag kiezen. Probeer echter zo 

min mogelijk te helpen. Dus alleen laten springen en niet helpen bij het boven komen. Laat uw kind 

zelfstandig naar het trapje zwemmen en er ook uitklimmen. U blijft steeds op een gepaste twee 

meter afstand in het water en helpt alleen als het echt nodig is. 

Na het tien minuten schoolslag zwemmen in het ondiepe gaat u weer terug naar het diepe deel om 

de springoefening te herhalen. Alleen doen we het nu zonder armvleugeltjes. Het springen zal best 

lukken maar het bovenkomen kan iets te veel tijd in beslag nemen. Grijp dus in als uw kind langer 

dan drie tellen onder water blijft. U kunt volstaan met het vastpakken van een arm en zachtjes 

omhoog trekken. Dus niet met een ruk of andere snelle beweging, dat wekt bij uw kind de indruk dat 

het een gevaarlijke oefening is. En dat is absoluut het niet want uw kind kan ondertussen al tien 

tellen de adem inhouden. 
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Vervolgens gaat u weer met armvleugeltjes of een flexibeam tien minuten rugslag zwemmen in het 

ondiepe. 

Ter afsluiting herhaalt u vooral de borstcrawl en rugcrawl, bij voorkeur zonder drijfmiddelen. 

Einde zwemles 16 

 

Zwemles 17 

Zwemles 16 tot en met 20 hebben hetzelfde kerndoel. Het oefenen van de schoolslag en rugslag met 

drie tellen uitrekken staan centraal. Dit lesdoel neemt minimaal twintig minuten lestijd per zwemles 

in beslag. Naarmate de oefening beter wordt beheerst verwisseld u de armvleugeltjes voor de 

flexibeam. Dit zal bij de rugslag sneller van toepassing zijn dan bij de schoolslag. Dit is een saai maar 

noodzakelijk onderdeel. Om dit monotone oefenen te doorbreken voegen we iedere les een 

afwisselend leerdoel toe. Maar dit is dus niet de hoofddoelstelling. 

Na het opwarmen en de tien minuten schoolslag starten we met het subleerdoel voor vandaag. Dit 

omvat de herhaling van het duikring duiken. Start in het ondiepe gedeelte en let op de juiste stand 

van het hoofd. Dus eerst het gezicht in het water en dan pas de duikring pakken. Ga vervolgens 

steeds ietsje dieper. Nu voegen we het springen toe. Laat uw kind van de kant springen en direct, dus 

zonder boven te komen, de duikring van de bodem pakken. Natuurlijk lukt dit niet de eerste keer. 

Help zonodig een handje door uw kind naar de bodem te duwen na de sprong. Leg hiertoe uw 

handpalm op het achterhoofd en duw in een vloeiende beweging uw kind richting bodem. Maar dat 

doet u natuurlijk alleen indien u zeker weet dat uw kind geen angst heeft en graag naar beneden wil 

gaan. Zodra deze oefening goed lukt, voert u de afstand op door de ring steeds ietsje verder van de 

rand op de bodem te leggen. Overdrijf niet want drie meter afstand is voldoende voor het diploma A. 

Nu volgt het tien minuten rugzwemmen. Doe dit nu bij voorkeur met de flexibeam. Begin zonodig 

met de “slurf” achter het hoofd in de nek en doe hem zodra het wat beter lukt onder de oksels zodat 

het hoofd iets dieper in het water zakt. 

We ronden weer af met duikring duiken. Alleen doen we dit zonder drijfmiddel in het 140 centimeter 

diepe gedeelte. Dus springen en proberen de duikring te pakken. Dit zal waarschijnlijk vandaag niet 

gaan lukken. Doe het dus hooguit drie keer en alleen indien uw kind het leuk vind. Vervolgens de 

zwemles afronden in het ondiepe zoals gebruikelijk met de nadruk op borstcrawl en rugcrawl.  

Einde zwemles 17 

 

Zwemles 18 

Zwemles 16 tot en met 20 hebben hetzelfde kerndoel. Het oefenen van de schoolslag en rugslag met 

drie tellen uitrekken staan centraal. Dit lesdoel neemt minimaal twintig minuten lestijd per zwemles 

in beslag. Naarmate de oefening beter wordt beheerst verwisseld u de armvleugeltjes voor de 

flexibeam. Dit zal bij de rugslag sneller van toepassing zijn dan bij de schoolslag. Dit is een saai maar 

noodzakelijk onderdeel. Om dit monotone oefenen te doorbreken voegen we iedere les een 

afwisselend leerdoel toe. Maar dit is dus niet de hoofddoelstelling. 
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In les 15 werd vermeld dat de juiste voetenstand in deze zwemles 18 zou worden toegevoegd. Dit is 

dus het eerste leerdoel voor vandaag. U weet ondertussen hoe u tijdens het zwemmen de voeten 

van uw kind moet vastpakken voor het corrigeren. Dat doet u dan ook incidenteel tijdens het 10 

minuten zwemmen op de buik. Maar vooral bij het rugzwemmen heeft u nu de kans om de voeten in 

de juiste stand te helpen. Tijdens het buigen (voeten naar de billen) moeten de spiertjes op de wreef 

worden gespannen. En laat deze positie van de voeten ook zo tijdens het drie tellen uitdrijven. Dit is 

weliswaar niet correct maar corrigeert zich vanzelf na verloop van tijd. Door deze voetenstand zal uw 

kind het water tegen de voetzolen voelen bij het omhalen van de benen naar de gestrekte 

uitgangspositie. De voetzool duwt dus als het ware tegen het water. Pas veel later op niveau voor het 

deel C is het strekken van de voeten tijdens het uitdrijven gewenst. Maar het is geen eis voor het 

Zwem-ABC! 

Het tweede leerdoel voor vandaag werd aan het einde van les 17 al even aangetipt. Tot nu toe heeft 

uw kind vele malen gedurende tien tellen met het gezicht in het water gezwommen. Bij het duikring 

pakken ging het ook al wat dieper. Aan het einde van de vorige les doken we maximaal drie keer in 

140 centimeter waterdiepte naar een duikring. Waarschijnlijk lukte dit niet goed maar het ging om 

het gevoel en de beleving voor uw kind. Nu gaan we serieus onder water zwemmen. We starten in 

ondiep water. Ga met uw benen in spreidstand staan en nodig uw kind uit om er tussen door te 

zwemmen. Na enkele pogingen zoekt u borstdiep water op voor uw kind. U zal nu tot ongeveer de 

navel in het water staan. Nodig uw kind uit het spelletje nogmaals te proberen. Zodra het voorover 

duikt helpt u door uw handen ter hoogte van de oksels, op de rug van uw kind te plaatsen en mee te 

duwen. 

Even een serieuze tip voor de vaders en andere lesgevers van het mannelijke geslacht. De meeste 

kinderen hebben in het begin de neiging om schuin voorwaarts te kijken. En het voorhoofd van uw 

kind is harder dan uw edele delen. Dus duw uw kind tijdig en voldoende diep naar beneden en 

achterwaarts tussen uw benen door. Vervolgens komen de hielen er ook nog langs. Dus zodra u de 

oksels van uw kind loslaat vouwt u de handen direct om de gevoelige plaats ter voorkoming van een 

langdurige altstem. 

Zodra deze oefening lukt, voert u de afstand op. Laat uw kind bij de badrand starten zodat het tegen 

de muur kan afzetten met de voeten. Ga in het begin twee meter van de muur staan en voer deze 

afstand langzaam op naar drie meter. Dit is de officiële afstand voor het zwemmen door het rode 

duikscherm voor het diploma A. 

Vergeet tijdens de afronding van deze les vooral niet de borstcrawl en rugcrawl te laten zwemmen. 

Einde zwemles 18 

 

Zwemles 19 

Zwemles 16 tot en met 20 hebben hetzelfde kerndoel. Het oefenen van de schoolslag en rugslag met 

drie tellen uitrekken staan centraal. Dit lesdoel neemt minimaal twintig minuten lestijd per zwemles 

in beslag. Naarmate de oefening beter wordt beheerst verwisseld u de armvleugeltjes voor de 

flexibeam. Dit zal bij de rugslag sneller van toepassing zijn dan bij de schoolslag. Dit is een saai maar 
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noodzakelijk onderdeel. Om dit monotone oefenen te doorbreken voegen we iedere les een 

afwisselend leerdoel toe. Maar dit is dus niet de hoofddoelstelling. 

Aansluitend op het tien minuten schoolslag oefenen gaan we als eerste leerdoel voor vandaag het 

onder water zwemmen verder uitwerken. Laat uw kind starten met een sprong van de badrand en 

aansluitend (zonder boven te komen) tussen uw benen doorzwemmen. U gaat hiertoe op twee 

meter van de badrand staan. Help de eerste paar keren zoals aangegeven in les 18. Zodra deze 

oefening een beetje gaat lukken, legt u een duikring tussen uw voeten op de bodem. Nodig nu uw 

kind uit om die duikring te pakken terwijl het tussen uw benen door zwemt. En heren, denk aan de 

tip die ik gaf! 

Aansluitend op het tien minuten rugzwemmen herhalen we deze oefening. Alleen doen we dit nu in 

140 centimeter diep water. En dat is tricky! Het springen in diep water durft uw kind nu best aan. Het 

onder water gaan en daar even blijven is ook geen probleem. Maar het naar de bodem zwemmen, 

zal met een klein duwtje in de rug ook nog wel lukken. De ring pakken behoort ook nog tot de 

mogelijkheden. En dan gaat het mis! Hoe moet je nu zwemmen terwijl je de handen vol hebt. Of 

zoals mijn dochter dat zei op driejarige leeftijd, “ik ben vol met handen”. Dus wat doe je als kind in 

deze situatie? Juist! Je zet je voeten op de bodem en keihard af naar boven! Als pappa les geeft 

kunnen we dit euvel beschouwen als een typisch geval van jammer (…). En als het mamma overkomt, 

tja, back to the roots (…)? Er zijn conferenciers die deze situatie zeer plastisch kunnen verwoorden, ik 

volsta met het benoemen en laat de rest over aan uw fantasie. ’t Is maar dat uw gewaarschuwd bent 

en niet achteraf de auteur komt “vergassen” met een bezoek. Daarvoor is de duikring dus 

ontwikkeld. Je kunt die ring om je arm doen en vervolgens gewoon gaan zwemmen hè, hij blijft dan 

vanzelf om je arm hangen. En als uw kind dan boven komt moet het ook nog eens naar de trap in het 

hoekje zwemmen. U hoeft dus niet bang te zijn dat de oefening mislukt, dat gebeurt gegarandeerd! 

Laat dus opa of oma stelling nemen met een fototoestel. Dit plaatje mag u niet missen. 

Na een keer of drie proberen ronden we af in het ondiepe zoals gebruikelijk. 

Einde zwemles 19 

 

Zwemles 20 

Zwemles 16 tot en met 20 hebben hetzelfde kerndoel. Het oefenen van de schoolslag en rugslag met 

drie tellen uitrekken staan centraal. Dit lesdoel neemt minimaal twintig minuten lestijd per zwemles 

in beslag. Naarmate de oefening beter wordt beheerst verwisseld u de armvleugeltjes voor de 

flexibeam. Dit zal bij de rugslag sneller van toepassing zijn dan bij de schoolslag. Dit is een saai maar 

noodzakelijk onderdeel. Om dit monotone oefenen te doorbreken voegen we iedere les een 

afwisselend leerdoel toe. Maar dit is dus niet de hoofddoelstelling. 

Het einde van zwemlessen module 2 vormt de afronding van een apart traject. Dit is een moment om 

bij stil te staan. Een beloning voor uw kind is dus zeker van toepassing. Want wat is nu het bereikte 

resultaat? Uw kind kan en durft nu zonder drijfmiddelen in het water te springen of vallen, 

borstcrawlen gedurende tien tellen, een afstand van meerdere meters schoolslag afleggen, 

rugcrawlen, een behoorlijke afstand rugslag zwemmen, een stukje onder water zwemmen en als 

klapper, in diep water springen en er zelfstandig weer uitklimmen. En wat was ook al weer uw doel 
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om uw kind te leren zwemmen? Juist! Overleven bij het te water raken stond centraal! Dat doel is nu 

bereikt. De volgende reeks zwemlessen is gericht op het verbeteren van alle aangeleerde 

basisvaardigheden. Maar in principe heeft uw kind alle benodigde elementen voor het Zwem-ABC nu 

geleerd. Wat nog volgt is het aanleren van de puntjes op de letter I. Dus benadrukken we dit 

prachtige moment op een onvergetelijke wijze. 

We starten de les zoals gebruikelijk. Vervolgens doen we slechts vijf minuten schoolslag en direct er 

achter aan vijf minuten rugslag. Dan schakelen we over naar het onder water zwemmen en duikring 

pakken. Doe dit in borstdiep water. De borstcrawl en rugcrawl komen nu even aan de orde. We 

ronden af met het springen in 140 centimeter diep water zonder drijfmiddelen en zelfstandig 

zwemmen naar het trapje over een afstand van vijf meter. En dan is ons basisdoel en het einde van 

deze lessenreeks bereikt. Uw kind kan nu in het water vallen en er ook weer uitklimmen zonder te 

verdrinken. En was dat niet ons doel? Juist! 

In de navolgende zwemlessen module 3 gaan we echt aan de slag in diep water. 

Einde zwemles 20 

 

Module 3 – Kennismaken met het zwemmen in diep water 
Lees eerst het hoofdstuk “Zwemlesmethode module 3: Kennismaken met diep water” voor u met 

de navolgende lessen start. 

Bij les 21 tot en met 25 gebruiken we een lesgordel en lesplankje naast de, al voor zwemles 11 tot en 

met 20 aangeschafte, flexibeam en een duikring zoals afgebeeld in het hoofdstuk hulpmiddelen op 

deze site. Kijk ook op de pagina's van de voorgaande en volgende lesmodulen voor de andere 

benodigdheden. 

Onder diep water verstaan wij een bassindiepte waarin uw kind niet kan staan. De al eerder 

genoemde 140 centimeter is ideaal en meestal te vinden in het instructiebassin, op de camping of bij 

het hotel. Neem nota van de zwembadregels! Het is in de meeste zwembaden niet toegestaan om 

het wedstrijdbassin van 200 centimeter diep of meer te betreden zonder zwemdiploma. In dit 

lesstadium voegt dat hele diepe bassin ook niets toe voor uw kind. Het is zelfs prettig voor de 

lesgever om nog wel te kunnen staan en naast uw kind mee te lopen indien gewenst. 

 

Zwemles 21 

Het kerndoel van les 21`tot en met 25 is het leren overbruggen van een redelijke afstand zonder 

rustmoment. De basisvaardigheden worden nu door uw kind beheerst maar de praktijkervaring is 

nog niet zo ver gevorderd. Het kunnen gaan staan was altijd mogelijk. Alleen bij de springoefeningen 

in de buurt van het bassintrapje in 140 centimeter diep water ontbrak deze veiligheid maar was 

pappa of mamma in de buurt met een helpende hand. Nu gaan we beide veiligheden bewust 

wegnemen. Uw kind moet leren vertrouwen op de aangeleerde vaardigheden. 

We beginnen de les en het eerste leerdoel voor vandaag na het kortstondig opwarmen in borstdiep 

water. Doe uw kind de armvleugeltjes om. Laat eerst zien wat de bedoeling is. Zet in het water af 
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tegen de badrand en zwem zonder onderbreking met schoolslag naar de overkant van het bassin. 

Afhankelijk van het bassin zal deze afstand 10 tot 20 meter bedragen. Blijf nu aan de overzijde staan 

en nodig uw kind uit om uw voorbeeld na te doen. Let niet op eventuele fouten in de zwemslag maar 

op het doorzwemmen zonder te stoppen. Leg uit dat deze oefening belangrijk is omdat je hier nog 

wel kunt staan maar later niet meer als we naar het diepe bad gaan. Daag uw kind nu uit weer terug 

te zwemmen naar de andere badkant zonder te stoppen of te gaan staan en blijf bewust achter uw 

kind lopen. Dit heeft een reden. Uw kind ziet nu de overkant en vele andere dingen maar niet uw 

helpende hand. Dit stimuleert het zelfvertrouwen. Doe deze oefening minimaal 5 minuten 

aaneengesloten en neem steeds meer afstand. U kunt zelf op de badrand gaan zitten. Zodra het 

continue doorzwemmen wordt begrepen benadrukt u het uitstrekmoment zoals uitgelegd in les 17. 

Schuif nu de armvleugeltjes naar de polsen en start met het rugzwemmen gedurende minimaal 5 

aaneengesloten minuten. Ook nu is het doorzwemmen zonder stoppen of gaan staan het hoofddoel. 

Laat uw kind in beginsel zelf kiezen of de handen naast het hoofd of naast het lichaam worden 

geplaatst. Naast het hoofd vergt een stevige beenslag, naast het lichaam doet het hoofd dieper in het 

water zakken maar duwt de buik omhoog. Pas beide armposities enige keren toe gedurende een 

gehele oversteek van rand tot rand. 

Het tweede leerdoel voor vandaag is eveneens gericht op het overbruggen van een grote afstand. 

Maar dan met de borstcrawl. Doe uw kind de armvleugeltjes af en ga terug naar heupdiep water. We 

starten bij de badrand. Leg uw kind uit dat het door moet zwemmen tot de overkant is bereikt en pas 

daar mag uitrusten. Laat uw kind nu diep ademhalen en tien tellen borstcrawlen met het hoofd in 

het water. Vervolgens gaan staan, weer diep ademhalen, afzetten en weer tien tellen borstcrawlen. 

Herhaal dit tot de overzijde van het bassin is bereikt. De bedoeling is dat met moment van staan en 

afzetten zo kort mogelijk duurt. Herhaal deze oefening gedurende vijf minuten. Even uitrusten bij de 

badrand mag maar doe dit alleen als het echt nodig is. Het toevoegen van de ademhaling bij de 

borstcrawl laan we bewust achterwege. Het verstoort de juiste ligging en het continue doordraaien 

met de armen. Daarom is het ook geen onderdeel van het examen voor het deel A van het Zwem-

ABC. Met tien tellen aaneengesloten borstcrawlen overbrugt uw kind meestal de 5 meter afstand. En 

dat is de exameneis voor deel A. 

We ronden af met een stukje rugzwemmen zonder armvleugeltjes. In rustig water zonder golfslag is 

uw kind al in staat om de rugslag zonder drijfmiddelen uit te voeren. De adem inhouden volstaat nu 

als drijfmiddel. In een rumoerig bad met veel golfslag zal echter veel water over het gezicht spoelen 

waardoor het ademhalen lastig kan zijn. Geef in dat geval een flexibeam ter ondersteuning. Deze kan 

dan tegen de borst worden gedrukt met beide handen waarbij de uiteinden onder de bovenarmen 

steunen. Dus niet de flexibeam onder het lichaam en rug of achter de nek plaatsen, dat geeft nu te 

veel steun en voegt niets toe aan de oefening. Met een paar keer springen en lekker rondplonzen 

ronden we deze les af. 

Einde zwemles 21 

 

Zwemles 22 

Na het opwarmen starten we met het zwemmen van de schoolslag in diep water van 140 centimeter 

gedurende 10 minuten als eerste leerdoel. Plaats de armvleugeltjes om de bovenarmen. Probeer uw 
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kind te motiveren om vol te houden. Dus zodra de overkant is bereikt direct omkeren en weer terug. 

Tussentijds geeft u aan dat niet de snelheid maar de netheid belangrijk is. De armen even gestrekt 

houden helpt om rustig te zwemmen, je wordt dan ook niet zo snel moe! Indien u naast uw kind mee 

zwemt geeft dat een extra stimulans. En u kunt dan bewust het tempo vertragen door iets in te 

houden en schuin achter uw kind te blijven. 

Aansluitend starten we met het rugzwemmen in hetzelfde gedeelte met 140 centimeter diep water. 

Laat uw kind eerst enkele keren het bad over zwemmen met de armvleugeltjes om de bovenarmen. 

Schuif ze vervolgens naar de polsen en ga dan weer verder met de rugslag. Uw kind is nu al zo ver 

geoefend dat het de prettigste armpositie zelf zal kiezen, naast het hoofd of naast het lichaam. Maar 

probeer wel beide posities enkele keren af te wisselen. Ook het rugzwemmen wordt 10 munten 

aaneengesloten geoefend. 

De voorgaande 20 minuten schoolslag en rugslag zwemmen in een rustig tempo is saai. Dus het 

tweede aansluitende leerdoel is gericht op actie. Doe de armvleugeltjes af en laat uw kind 

afwisselend in het 140 centimeter diepe water van de rand springen, stukje borstcrawlen naar het 

trapje, ringetje duiken en andere leuke oefeningen. Een bommetje misschien? Het doel is lekker 

bezig zijn en wennen aan het kortstondig zwemmen in diep water zonder drijfmiddelen over een 

korte afstand van maximaal 5 meter. Help zo min mogelijk. Alleen als u ziet dat uw kind in 

moeilijkheden komt, zoals een slok water in de mond krijgen bij het ademhalen, steekt u uw 

helpende hand uit. Grijp ook niet te snel in als uw kind wat lang onder water blijft. Door het tien 

tellen borstcrawlen is de ademhaling goed getraind. U hebt ondertussen al veel ervaring opgedaan 

als lesgever en kent uw kind en de bewegingen vrij goed. Indien uw kind onder water rustig zwemt 

en niet angstig omhoog kijkt is het meestal de grenzen aan het verkennen. Ga zo nodig mee onder 

water als extra stimulans. Hiermee sluiten we deze les af. Lees alvast de aanbeveling en uitleg van les 

23. 

Einde zwemles 22 

 

Zwemles 23 

En nu gaan we een keuze maken. Het zwemmen in ondiep water willen we eigenlijk niet meer want 

het is lang genoeg geoefend. Maar het zwemmen in diep water zonder drijfmiddel gedurende 

langere tijd is absoluut onverantwoord. Uw kind kan met armvleugeltjes het 140 centimeter diepe 

bassin overzwemmen zonder onderbreking. Die armvleugeltjes geven echter behoorlijk wat 

drijfvermogen. En nu is het moment daar om het drijfvermogen te verminderen of geheel weg te 

nemen. Het zwemmen van een grotere afstand zonder drijfmiddel is nog iets te veel gevraagd. Om 

boven te blijven zal uw kind zonder drijfmiddel extra snel gaan zwemmen en dit zou ten koste gaan 

van de techniek. En dat is niet de bedoeling, uitdrijven en rustig bewegen is ons hoofddoel. De 

flexibeam levert veel minder drijfvermogen dan de armvleugeltjes en zou dus nu prima kunnen 

worden gebruikt. Maar, in diep water is dit hulpmiddel niet veilig genoeg. Een professional is goed 

getraind in het lesgeven onder deze lastige omstandigheden. Maar u doet slechts uw best. Omwille 

van de veiligheid dient u nu zelf een keuze te maken. Ofwel gaat u met uw kind gedurende een 

benodigd aantal lessen terug naar het ondiepe gedeelte en gebruikt de flexibeam. Indien dit 

hulpmiddel onverwachts wegschiet kan uw kind daar gaan staan. Zodra het zwemmen zonder 

onderbreking soepel en vloeiend verloopt in het ondiepe volgt dezelfde oefening zonder de 
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flexibeam. Pas als het zwemmen zonder hulpmiddel gedurende een langere afstand in een rustig 

tempo goed lukt, is de overstap naar 140 centimeter diep water veilig en mogelijk. Maar deze keuze 

kan wel tien lessen vergen. De andere keuze is het aanschaffen van een lesgordel die u kunt 

gebruiken in het 140 centimeter diepe water. Bij de e-zwemlesmethode gaan veiligheid en 

opleidingsnelheid hand in hand. Daarom adviseer ik u nu een lesgordel aan te schaffen. De lessen 23 

en 24 zijn hierop gebaseerd. Indien u kiest voor de beschreven ondiepe methode kunt u, na het 

bereiken van het verlangde zwemniveau, verder gaan met les 25. 

Voor module 4 en de lessen 26 tot en met 35 is de aanschaf en het gebruik van de lesgordel dringend 

gewenst. 

We starten de zwemles met ons eerste leerdoel voor vandaag. Doe uw kind de lesgordel om het 

middel met de sluiting op de buikzijde. De armvleugeltjes plaatst u om de polsen. Start nu met een 

aantal keren overzwemmen van het bad 140 centimeter diepe bad. Doe dit aansluitend ook enkele 

keren met de rugslag waarbij u de zwemvleugeltjes af doet. De eerste keer kan uw kind dat 

misschien wat eng vinden. Dit is simpel te verhelpen door de vleugeltjes te laten vasthouden zoals 

we dat al eerder deden tijdens les 6. Zodra u ziet dat uw kind gewend is aan het gevoel van de 

lesgordel en het ontbreken van de armvleugeltjes om de polsen stoppen we met deze oefening. 

Laat nu uw kind met de lesgordel om van de rand in het 140 centimeter diepe water springen en 

zelfstandig naar het trapje zwemmen over een afstand van 5 meter. Wel met de schoolslag en niet 

met borstcrawl. En natuurlijk zonder de armvleugeltjes. Zodra dit enigszins lukt, voert u de afstand 

op. Na enige keren oefenen bereikt uw kind het punt dat springen en het bad overzwemmen gaat 

lukken. Dit lesgedeelte neemt minimaal 20 minuten in beslag. 

Het tweede leerdoel is het opvoeren van de borstcrawlafstand. Zonder drijfmiddel lukt het uw kind al 

om 5 meter naar het trapje te borstcrawlen. Nu gaan we die afstand in stapjes vergroten. Door de 

lesgordel kan uw kind iets langer het hoofd boven water tillen om adem te halen. Laat uw kind op 5 

meter afstand van het trapje in het bad springen en zelfstandig naar die trap borstcrawlen. Vergroot 

de afstand steeds met 1 meter tot u ziet dat tussentijds ademhalen noodzakelijk wordt. Geef uw kind 

de ruimte om het zelf te ontdekken. Grijp alleen in als het echt mis gaat. Hoogstwaarschijnlijk tilt uw 

kind het hoofd uit het water om adem te halen en kijkt voorwaarts in de zwemrichting. Dat is prima 

en toegestaan voor het deel A en B van het Zwem-ABC . Pas bij het deel C dient de ademhaling 

zijwaarts te gebeuren zoals bij de officiële wedstrijdslag. Wij volstaan met het letten op het 

doorzwemmen tijdens het borstcrawlen en het ademhalingsmoment. Fout is dus: hoofd uit het water 

en benen laten zakken om rustig adem te halen, goed is: het hoofd snel optillen en ademhalen terwijl 

de armen doorgaan met rondjes draaien. De continuebeweging van het rondjes draaien met de 

armen tijdens het borstcrawlen is een examenpunt voor het deel A van het Zwem-ABC. Deze 

oefening vergt behoorlijk wat inspanning. Uw kind heeft al 20 minuten schoolslag achter de rug dus 

waak voor overbelasting. 10 minuten is meer dan genoeg, daarna lekker laten spelen.  

Einde zwemles 23 
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Zwemles 24 

Uw kind is nu gewend aan het zwemmen met de lesgordel zonder armvleugeltjes in diep water. 

Indien u hebt gekozen voor de flexibeam en het zwemmen in ondiep water omwille van de veiligheid 

kunt u deze les gewoon volgen op gelijk niveau. 

Wij starten vandaag met het zwemmen van 10 tot 20 meter afstand zonder rustmoment. Geef uw 

kind steeds de ruimte om, hangend aan de badrand, even op adem te komen. Doe uw kind de 

lesgordel om en spring in het diepe water van 140 centimeter. Het eerste lesdoel voor vandaag is 

minimaal 10 keer het bad over te zwemmen. De lesgordel geeft een opwaartse steun zodat het 

kortstondig uitdrijven mogelijk is. En daarop leggen we ook de nadruk. Rondje armen en rondje 

benen in het aangeleerde ritme worden opgevolgd door een strekmoment van minimaal 1 tel maar 

liever 3 tellen rust. Let nu op. Het geheel is nog wat veel van het goede. Uw kind moet zich nu op veel 

dingen tegelijk concentreren dus sluipen de foutjes er weer in. Leg de nadruk op het rustmoment en 

besteed geen aandacht aan een foutieve stand van de voeten of handen indien van toepassing. Het 

lastigste onderdeel is nu de stand van het hoofd. Bij het uitdrijven met armvleugeltjes om de 

bovenarmen blijft het hoofd vanzelf boven. Bij het gebruik van de lesgordel of flexibeam zakt het 

hoofd echter tot aan de ogen in het water. Uw kind wil dit corrigeren door de rug hol te trekken en 

het hoofd krampachtig op te tillen. En dit is nu juist niet de bedoeling. Geef dus het goede voorbeeld. 

Maak een zwemslag en drijf met het gezicht in het water 2 tellen uit. Vervolgens tilt u uw hoofd 

boven water en maakt tegelijk een armslag ter ondersteuning. Zo hebt u precies voldoende tijd om 

een hap lucht naar binnen te zuigen. Laat nu uw kind deze beweging proberen. Dit lukt niet ineens, 

er is enige tijd voor nodig. 

Vervolgens starten we met het rugzwemmen. De lesgordel kan gewoon op de rug blijven zitten met 

de sluiting op de buik. Hierdoor ervaart uw kind een steuntje in de lendenen en zal het min of meer 

automatisch willen corrigeren. Lees nog even het “technisch nawoord” aan het einde van les 11 als 

toelichting. Indien uw kind, met een lesgordel om, met de knieën naar de buik buigt ontstaat een 

druk in de lendenen. Indien het nu echter met de voeten naar de billen buigt en met een holle rug 

zoals het hoort, is deze druk minder. Met enig nadenken en enkele aanwijzingen zal uw kind de juiste 

beweging nu weer snel herinneren en aanvoelen. Biedt zonodig een helpende hand onder het 

achterhoofd zodat uw kind even de tijd krijgt om na te denken. Na enkele keren zal het best lukken. 

De voorgaande lesstof nam weer 20 minuten in beslag. Het tweede lesdoel voor vandaag is gericht 

op het zwemmen van de rugcrawl met behulp van de lesgordel. Laat uw kind van de rand springen en 

zelfstandig komen tot drijven op de rug. Aansluitend starten we met beentrappelen naar de overkant 

van het bad. De armen blijven passief langs het lichaam. Dit ritme is al vaak geoefend in het ondiepe 

zodat uw kind het weer snel zal oppakken. Vervolgens gaan we enkele keren het bad overzwemmen 

met de armslag er bij. Grote armrondjes met gestrekte armen maken, waarbij de spierballen van de 

armen steeds langs het oor vegen, zijn het hoofddoel. En natuurlijk in een rustig tempo, de armen 

bewegen langzaam, de benen bewegen snel. Ter afwisseling kan een stukje borstcrawl tussendoor 

geen kwaad maar overdrijf niet. De gehele les is al zwaar genoeg. 

Einde zwemles 24 
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Zwemles 25 

Deze les 25 vormt de afronding van de zwemlesmodule 3. Ik beschrijf geen leerdoelen maar som alle 

geoefende niveaus op. Voor u verder gaat met zwemlesmodule 4 dient u er zeker van te zijn dat het 

navolgende voldoende wordt beheerst. Neem alle onderdelen door met enige oefentijd. Geef niet 

teveel rustmomenten, de conditie van uw kind moet nu zo ver zijn ontwikkeld dat een half uur 

aaneengesloten zwemmen met een lesgordel of flexibeam gemakkelijk kan worden volbracht. Ook 

het vijf maal achtereen zwemmen zonder drijfmiddel over korte afstanden dient te worden beheerst. 

De volgende onderdelen gaat u nu controleren en dat is tevens de lesinhoud: 

 5 meter borstcrawlen zonder drijfmiddel in diep water. 

 5 meter rugcrawlen zonder drijfmiddel in diep water. 

 5 meter schoolslag zonder drijfmiddel in diep water. 

 5 meter rugslag zonder drijfmiddel in diep water. 

 Springen van de rand en een ring van de bodem pakken op 140 centimeter diepte. 

 Springen van de rand en 3 meter onder water tussen uw benen door zwemmen. 

 10 tot 20 meter schoolslag zwemmen met lesgordel zonder stoppen. 

 10 tot 20 meter rugzwemmen met lesgordel zonder stoppen. 

 Blijven drijven op de rug gedurende 10 tellen zonder drijfmiddel. 

 Blijven drijven op de buik met het hoofd in het water gedurende 10 tellen zonder 

drijfmiddel. 

Zie hier de basis voor het deel A van het Zwem-ABC. Met 25 lessen achter de rug is dit niveau bereikt 

en zijn we al een eind gevorderd in de richting van het zwemexamen. Wat nog ontbreekt, is de 

benodigde conditie en netheid bij de schoolslag en rugslag. En dat is het kernleerdoel van de 

volgende zwemlesmodule 4. 

Einde zwemles 25 

 

Module 4 – Uitwerken van de vaardigheden op weg naar het diploma A 
Lees eerst het hoofdstuk “Zwemlesmethode module 4: Uitwerken van de vaardigheden” voor u met 

de navolgende lessen start. 

Bij les 26 tot en met 35 gebruiken we een lesgordel en lesplankje naast de, al voor zwemles 11 tot en 

met 20 aangeschafte, flexibeam en een duikring zoals afgebeeld in het hoofdstuk hulpmiddelen op 

deze site. Kijk ook op de pagina's van de voorgaande lesmodulen voor de andere benodigdheden. 

In de voorgaande drie lesmodulen en zwemlessen 1 tot en met 25 heeft uw kind alle vaardigheden 

voor het Zwem-ABC diploma A geleerd. In de laatste 10 zwemlessen van module 4 worden deze 

vaardigheden geoptimaliseerd tot het vereiste examenniveau. De nadruk ligt op het verbeteren van 

de schoolslag en rugslag. De borstcrawl, rugcrawl, passief drijven op de buik en rug en het onder 

water zwemmen voldoen nu al aan deze eisen. 

Het is voor de lessen van module 4 noodzakelijk dat u en uw kind gaan oefenen in een bassin van 25 

meter lengte en 2 meter diepte. Natuurlijk kunnen de oefeningen ook in een kleiner en ondieper 

bassin worden uitgevoerd maar het examen voor het Zwem-ABC moet worden afgelegd in een 
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wedstrijdbassin. Indien uw kind niet eerder in een dergelijk groot en diep bassin heeft gezwommen 

kan een schrikreactie ontstaan bij het zwemexamen. 

Het zwemmen in een wedstrijdbassin is aan regels gebonden. Ieder zwembadexploitant dient zich te 

houden aan de zwembadwet. Het is dan ook regel een diploma te eisen als toelatingsvoorwaarde 

voor het wedstrijdbassin. De toezichthouder heeft opdracht hierop streng toe te zien. Nu zijn er 

uitzonderingen op deze regel en verschillende interpretatienormen welke verschillen per zwembad. 

In de zwembadwet is niet vastgelegd welk zwemdiploma recht op toegang geeft. Naast het diploma 

A van de NPZ-NRZ bestaan nog vele ander zwemdiploma’s waardoor de juiste uitvoering van de 

zwembadwet onduidelijk is. Om die redenen zal de zwembadmanager het team strikte regels 

opdragen. In de praktijk komt het er op neer dat de toezichthouder de beslissing neemt. Deze 

beslissing hangt niet samen met het wel of niet bezitten van een bepaald diploma maar met het 

getoonde niveau van de zwemvaardigheid. Dus ook een persoon met een diploma kan de toegang 

tot het wedstrijdbassin worden ontzegd. Andersom kan ook een kind onder begeleiding van een 

ervaren volwassen zwemmer oefenen in het grote bassin. De vereiste zwemervaring hangt weer 

samen met de omstandigheden op locatie. Niet iedere toezichthouder is zwemonderwijzer. Een 

toezichthouder zal zich strikt houden aan de opdracht van de zwembadmanager. Een 

toezichthoudende zwemonderwijzer is in staat en bevoegd van deze standaardregel af te wijken. 

Indien u in het wedstrijdbassin wilt gaan oefenen dient u het voorgaande goed in acht te nemen. 

Vraag dus eerst toestemming aan de toezichthouder bij het betreffende bassin. U kunt ervan uit gaan 

dat het antwoord altijd negatief is als het bassin op dat moment druk wordt gebruikt. Alleen tijdens 

rustige momenten zal toestemming kunnen worden verkregen. Ga niet in discussie met de 

toezichthouder die gehouden is aan de dienstorders maar zoek, indien nodig, contact met de 

teamleider of manager van het zwembad. In de praktijk zal uw kind een stukje voor moeten 

zwemmen opdat het vereiste zwemniveau aantoonbaar wordt beheerst. Aan de hand van de 

getoonde prestatie zal toestemming kunnen worden verkregen. Maar het blijft een gunst en is geen 

recht. Natuurlijk kunt u de regels gewoon negeren en zonder vooroverleg in het diepe bassin 

springen met uw kind. Realiseer echter wel de consequenties van dit handelen want u begaat dan 

een wetsovertreding en dat kan consequenties hebben. Ik adviseer u dan ook nadrukkelijk de juiste 

weg te bewandelen. 

 

Zwemles 26 

In les 25 is getoetst of uw kind de volgende onderdelen in het 140 centimeter diepe bassin 

voldoende beheerst: 

 5 meter borstcrawlen zonder drijfmiddel in diep water. 

 5 meter rugcrawlen zonder drijfmiddel in diep water. 

 5 meter schoolslag zonder drijfmiddel in diep water. 

 5 meter rugslag zonder drijfmiddel in diep water. 

 Springen van de rand en een ring van de bodem pakken op 140 centimeter diepte. 

 Springen van de rand en 3 meter onder water tussen uw benen door zwemmen. 

 Blijven drijven op de rug gedurende 10 tellen zonder drijfmiddel. 
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 Blijven drijven op de buik met het hoofd in het water gedurende 10 tellen zonder 

drijfmiddel. 

Deze vaardigheden voldoen aan de exameneisen voor het Zwem-ABC diploma A. Alleen het drie 

meter onder water zwemmen dient nog te worden geoefend in het wedstrijdbassin met het rode 

duikscherm plus gat maar dit komt overeen met de beschreven oefening en vormt dus in principe 

geen probleem. U dient deze vaardigheden iedere les kortstondig te herhalen. Het inzwemmen 

voorafgaand aan de les is een juist moment. Maar ook ter afwisseling met dat wat nu volgt vormt het 

een plezierige onderbreking. In de navolgende lessen worden deze vormen niet meer beschreven en 

als bekende materie verondersteld.  

Ook is getoetst of de volgende onderdelen worden beheerst: 

 10 tot 20 meter schoolslag zwemmen met lesgordel zonder stoppen. 

 10 tot 20 meter rugzwemmen met lesgordel zonder stoppen. 

Deze twee onderdelen staan in de volgende tien lessen centraal. Het uiteindelijke doel is dat uw kind 

zonder drijfmiddelen en zonder rustmoment 50 meter schoolslag en 50 meter rugslag leert 

zwemmen. Dit kan worden geoefend in het kleinere instructiebad. Indien mogelijk dient een deel van 

de les te worden gezwommen in het wedstrijdbad met inachtneming van de regelgeving zoals 

beschreven in het hoofdstuk Module 4. 

We starten deze les met opwarmen zoals gebruikelijk. Het eerste leerdoel voor vandaag is gericht op 

het bijbrengen en optimaliseren van het rustmoment in de schoolarmslag. Hiertoe doen we de 

lesgordel om zodat uw kind wat meer tijd en rust krijgt om adem te halen. Maak niet de fout om 

zonder drijfmiddelen te oefenen. Uw kind zal dan automatisch snel gaan bewegen om boven te 

blijven. Daarnaast zullen de benen wat dieper weg zakken, met het gevolg dat uw kind de rug hol 

trekt en het hoofd sterk achterover doet. En dan lukt het helemaal niet meer en gaat ook het 

zwemplezier weg.  

Het zwemmen van een afstand schoolslag met lesgordel zonder onderbreking is nu het hoofddoel. 

Wij doen dit in het instructiebad. Gaan staan of hangen aan de kant tijdens het keren is niet de 

bedoeling. U stimuleert uw kind om vol te houden door zelf naast uw kind mee te zwemmen. Af en 

toe, dus niet continue, herinnert u uw kind aan het uitstrekken van de armen bij het naar voor 

brengen van de handen. Strek (…), één, twee, en strek (…). Juist nu moet u niet vergeten regelmatig 

complimentjes te geven, ook als het wat minder goed verloopt, prijst u het getoonde 

doorzettingsvermogen. Doe deze oefening 10 munten onafgebroken. Laat uw kind aansluitend even 

spelen. Dit moment is geschikt om de toezichthouder te verzoeken of een kortstondig stukje 

zwemmen in het diepe bassin is toegestaan. Aansluitend op het contact met de toezichthouder laat u 

uw kind zonder lesgordel het instructiebad een keer heen en terug zwemmen. Indien instemming is 

verkregen gaat u nu naar het wedstrijdbad.  

Het tweede lesdoel. U springt eerst zelf in het bassin en blijf watertrappen op ongeveer twee meter 

van de lange bassinwand. Nodig nu uw kind uit in het bad te springen en naar de overzijde (een baan 

van 25 meter) te zwemmen. Let op: in het wedstrijdbad zwemmen we altijd zonder lesgordel, 

drijfmiddelen zijn hierin absoluut niet toegestaan! Hierbij zorgt u er voor dat uw kind tussen uzelf en 

de bassinwand blijft. Door zelf op uw rug te gaan zwemmen en schuin voor uw kind te blijven op één 
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meter afstand behoud u het oogcontact. Uw kind zal met deze methode dat oogcontact met u 

zoeken en minder snel geneigd zijn de bassinrand te pakken. Één baan volstaat, meer is absoluut niet 

nodig. Laat uw kind zelfstandig uit het water klimmen via het trapje of via de badrand. U kunt deze 

oefening afronden met een keertje extra springen van de badrand, of indien uw kind dat leuk vind, 

van het startblok. Vervolgens bedankt u de toezichthouder voor de service en meld duidelijk dat u en 

uw kind weer terug gaan naar het instructiebad. Vergeet vooral dit laatste niet. 

In het instructiebad starten we direct met het zwemmen op de rug zonder lesgordel. Loop naast uw 

kind mee en benadruk de juiste ademhalingstechniek. Adem in (…) rondje benen en strek (…), één, 

twee, drie tellen rust, Adem in (…), enz. Ondertussen heeft uw kind al 20 minuten of langer 

gezwommen. Dus een minuut of vijf volstaat voor vandaag. Rond de les af met een paar keer 

springen en tussen uw benen door zwemmen op 3 meter afstand van de bassinrand. 

Einde zwemles 26 

 

Zwemles 27 

Na het opwarmen starten we als eerste leerdoel weer met het continue zwemmen van de schoolslag 

en rugslag met lesgordel gedurende 10 minuten. Lees eerst het stukje over de rugslag in les 12 nog 

eens door. Het rugzwemmen is al aangeleerd in een rustig tempo en zal min of meer automatisch 

juist worden uitgevoerd door uw kind. Met ondersteuning van de lesgordel zal het zelfs heel erg 

gemakkelijk worden om drie tellen uit te drijven. Deze vaardigheid gaan we nu benut voor het 

oefenen van de schoolslag. Laat uw kind heen zwemmen met de schoolslag en terug met de rugslag. 

Het rustige tempo van de rugslag zal, na enige gewenning, vanzelf worden overgenomen bij het 

zwemmen van de schoolslag. Ter ondersteuning benadrukt u het uitdrijfmoment bij het 

rugzwemmen en het strekmoment van de armen bij het zwemmen van de schoolslag. 

Het tweede lesdoel voor vandaag is het uitbouwen van de gewenning aan, en het vertrouwd raken 

met, het wedstrijdbassin. Vraag eerst toestemming zoals uitgelegd. Zonodig laat u uw kind even 

voorzwemmen zonder lesgordel in het instructiebad. Ga nu naar de hoek van het wedstrijdbassin. 

Spring eerst zelf in het water en ga ongeveer drie meter van de kant watertrappen. Nodig uw kind uit 

in het water te springen en zover mogelijk onder water te zwemmen in uw richting. Herhaal dit een 

aantal keren. Tussen uw benen doorzwemmen mag maar is (nog) niet noodzakelijk. U helpt uw kind 

door uw hand met een gestrekte arm diep onder water uit te steken. Nodig uw kind uit naar uw hand 

te zwemmen en handje te schudden voor het boven komen. Deze oefening heeft een meervoudig 

doel. Allereerst moeten de ogen open blijven om uw hand te kunnen zien. Het wedstrijdbad ziet er 

onder water heel anders uit dan het instructiebad want het is veel dieper. Ook kun je de andere 

zijden niet zien. Uw kind zal dit spelletje in het begin wat eng vinden. Maar na enige gewenning zal 

deze angst worden overwonnen en dat is ons doel. 

Het derde leerdoel is het durven drijven op de rug in het wedstrijdbassin. Nu denkt u misschien, 

maar dat is toch aal vaak geoefend in het instructiebad? Jawel, dat klopt. Maar als u deze oefening 

zelf doet ervaart u de andere omstandigheden. Het plafond ziet er waarschijnlijk anders uit. Of de 

bomen rond het buitenbad staan op een andere plaats. Het drijven is dus niet het doel van de 

oefening maar wel het oriënteren in het wedstrijdbassin. Ook moet uw kind even wennen aan het 

idee van het drijven in diep water. We doen de oefening als volgt: laat uw kind in het water springen 
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en aansluitend vijf tellen op de rug drijven met de armen en benen gespreid. Vervolgens omdraaien 

met de schroefbeweging naar de buik en terug zwemen met schoolslag naar de rand. De tweede keer 

bestaat uit springen, vijf tellen rugdrijven en met de hurkbeweging draaien naar de buik. Oefen beide 

vormen enkele keren afwisselend. Ter afsluiting laat u uw kind op ongeveer 10 meter van de 

bassintrap in het hoekje in het wedstrijdbassin springen en op de rug naar het trapje zwemmen. Als 

afsluiting van deze les herhaalt u alle andere onderdelen van het diploma-A kortstondig en zonder 

drijfmiddel in het instructiebad. Vergeet u niet af te melden bij de toezichthouder zodra u het 

wedstrijdbad verlaat en terugkeert naar het instructiebad. 

Einde zwemles 27 

 

Zwemles 28 

De vorige les 26 en 27 hadden als centraal doel het zwemmen van een afstand schoolslag met behulp 

van de lesgordel. Het eerste leerdoel voor vandaag is het zwemmen van een redelijke afstand zonder 

lesgordel. Dit gaan we doen in het instructiebad. Laat uw kind heen zwemmen met de rugslag 

waarbij u let op het correct uitdrijven en terug zwemmen met de schoolslag waarbij u let op het 

uitstrekmoment. Geef vooraf duidelijk aan hoeveel baantjes uw kind moet zwemmen. Herhaal deze 

doelstelling ook tussentijds enkele keren, goed zo!, nu nog 6 baantjes, nu nog 4 baantjes, etc. 

Uitgangspunt is dat we nu ieder les 100 meter gaan zwemmen zonder onderbreking. In een tien 

meter breed instructiebad zwemmen we dus 10 baantjes, in een bassin van 15 meter breed 7 

baantjes en in een bassin van 20 meter breed 4 baantjes. U start hier direct mee zonder opwarmen, 

dus binnenkomen, springen en direct zwemmen. Als beloning ronden we af met 5 minuten spelen 

waarbij alle andere onderdelen passeren. En dat mag best in het ondiepe gedeelte waar uw kind kan 

staan. 

Het tweede leerdoel voor vandaag is het zwemmen van twee banen in het wedstrijdbad. U weet nu 

dat eerst toestemming moet worden gevraagd bij de toezichthouder en u dat u moet afmelden bij 

vertrek uit het wedstrijdbassin. In de volgende lessen geef ik dit niet meer aan. Laat uw kind de 

ruimte om te kiezen welke zwemslag leuk is. Schoolslag of rugslag, het maakt niet uit, zolang uw kind 

maar 50 meter zonder rustmoment zwemt, is het goed. Let wel op de uitdrijf en –strekmomenten. 

We ronden af in het wedstrijdbassin met een aantal keren springen en een stukje onder water 

zwemmen. Onder uw arm door of tussen uw benen door. Drie meter is voldoende dus overdrijf het 

niet. Laat uw kind nu tussentijds via de badrand uit het water klimmen en niet via het trapje. Let op: 

ik gaf al eerder aan dat een zogenaamde overloopgoot in de badwand of een grijpstang een gevaar 

meebrengt. Het been van uw kind kan er in blijven steken en kan breken indien het terugvalt in het 

water. Blijf er dus naast staan in het bassin en geef hooguit een helpende hand door onder de billen 

tijdens het klimmen mee te duwen indien nodig. Pak nooit de armen vast maar altijd de benen vast 

indien het even niet lukt. De armen van uw kind moeten vrij blijven om iets vast te pakken indien 

nodig.  

We ronden deze les af in het ondiepe gedeelte van het instructiebad met drie keer 10 meter 

borstcrawl en drie keer 10 meter rugcrawl zonder drijfmiddelen. En daarna gezellig spelen want het 

was best zwaar vandaag. Alles ging immers zonder lesgordel (…). 



 

www.e-zwemles.nl 

67 Zwemlessen 

Einde zwemles 28 

 

Zwemles 29 

Uw kind is nu drie keer in het wedstrijdbassin geweest en dat was heel erg spannend. Het 

instructiebassin is nu nog voor baby’s, dus ik wil voortaan alleen in het diepe zwemmen! Dat doen we 

dus niet! Het mogen zwemmen in het wedstrijdbad vormt nu de beloning en niet langer het doel. 

We starten vandaag met de flexibeam of lesplank als eerste leerdoel. Heen zwemmen we het 

instructiebad over met de rugslag waarbij de flexibeam in de nek of plank achter het hoofd wordt 

geplaatst. Terug zwemmen we de schoolslagbenen waarbij de flexibeam of plank met gestrekte 

armen voor het lichaam wordt gehouden. Onderschat deze laatste oefening niet! In de voorgaande 

lessen lag het accent op het zwemmen van een afstand. Op de rug drijven en zwemmen kost 

nauwelijks moeite maar bij de schoolslag sluipt nu het gemak van de armstuwing in de leermethode. 

Uw kind zal gaan vertrouwen op het doorhalen en de kracht van de armslag. Om deze gewenning te 

doorbreken gaan we nu steeds weer teruggrijpen naar het oefenen van de beenstuwing. U kunt 

verwachten dat uw kind bij het zwemmen van de schoolslag met een flexibeam of plank in de 

handen ineens niet meer vooruit komt. Daarom starten we ook met de rugslag. Heen op de rug, 

terug op de buik. En dat laatste is zwaar! Niet toegeven maar doordrukken. SLUIT die benen (…). 

DRIJF uit (…). U mag best af en toe uw hand over de buik houden bij het zwemmen van de 

schoolbeenslag maar stoppen is niet langer toegestaan. Dus 100 meter beenslag zwemmen zonder 

stoppen is het doel, heen op de rug om uit te rusten, terug op de buik om de beenstuwing te trainen. 

Vergeet niet vooraf duidelijk aan te geven wat het doel is! We gaan nu eerst 100 meter zwemmen (of 

dit aantal baantjes zwemmen) en dan pas naar het diepe. 

En dan volgt natuurlijk de beloning en ook het tweede leerdoel. In het wedstrijdbassin starten we 

met springen van de rand of het startblok en aansluitend een baantje schoolslag zwemmen. Aan de 

overkant gekomen klimt uw kind zelfstandig tegen de rand op (niet via het trapje) en springt 

nogmaals, aansluitend gevolgd door een baantje rugslag. 

Let op: indien u uw kind opdracht geeft om van het startblok te springen (in het wedstrijdbassin) en 

zover mogelijk te zwemmen ontbreekt een duidelijk einddoel. Dit is de oneindige opdracht waar ik in 

het begin van de zwemlessenreeks al voor waarschuwde. We gaan nu starten in het wedstrijdbassin 

met de andere onderdelen. Daarbij starten we nooit van het startblok of de korte bassinwand maar 

altijd op de juiste afstand vanaf de lange wand. Laat uw kind nu plaatsnemen op de lange 

bassinwand. De opdracht is als volgt: spring in het water en borstcrawl naar het trapje. De diploma-

eis is 5 meter. Kies dus een positie op ongeveer 7 meter van het bassintrapje in de hoek. Laat uw kind 

in het diepe springen en aansluitend borstcrawlen naar het trapje. Vervolgens doen we dezelfde 

oefening met de rugcrawl. Beide oefeningen herhalen we 5 maal, dus 5 keer borstcrawl en 5 keer 

rugcrawl. Direct hier achteraan gaan we 3 keer onder water zwemmen. Dus, springen van de 

badrand of het startblok en aansluitend op minimaal 1 meter diepte 3 meter onder water zwemmen. 

Neem zelf plaats op 3 meter afstand van het startblok of badrand, ga met een hand aan de badrand 

hangen, en houd uw been als een soort hoepel uitgestrekt horizontaal. Nodig uw kind uit onder uw 

uitgestrekte been door te zwemmen. 
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Dit is voldoende voor vandaag. Natuurlijk wil uw kind nog langer in het wedstrijdbassin spelen want 

het is spannend en leuk. Geef nooit toe aan deze wens! Eerst een diploma halen en dan pas in het 

diepe! Ziehier de drijvende factor achter dit lessysteem. Eerst presteren en dan belonen. We ronden 

de les af met het speels aanbieden van alle examennormen in het ondiepe instructiebad. 

Einde zwemles 29 

 

Zwemles 30 

We starten deze les weer met 100 meter beenslag zwemmen in het instructiebad. Heen op de rug en 

terug op de buik. Het rugzwemmen doen we nu zonder enig hulpmiddel. Schenk aandacht aan het 

uitdrijven. Neem een flexibeam of lesplankje mee naar de overkant. Terug zwemmen we met dit 

hulpmiddel in de handen en met gestrekte armen voor het lichaam. Denk er weer aan, dit is zwaar 

voor uw kind. Indien de benen tijdens het beenslag zwemmen op de buik naar de bodem zakken 

heeft dat twee redenen. De eerste is de stuwkracht. Let er op dat uw kind de benen krachtig sluit. De 

tweede reden is de ligging in het water. Moedig uw kind aan het gezicht een paar tellen in het water 

te doen. Hierdoor komen de billen en de benen vanzelf omhoog. Pas zonodig het tellen van het 

borstcrawlritme toe tijdens het baantje schoolslagbenen. 

Aansluitend zwemmen we 100 meter in het wedstrijdbad. Eerst 2 banen schoolslag met armen en 

benen en vervolgens 2 banen rugslag. Sta goed stil bij de totale afstand van 200 meter die vandaag 

wordt gezwommen. Het is een hele opgave voor uw kind. Dus een rustmoment na ieder baan is best 

toegestaan. 

Rond de les weer af in het instructiebad met de andere onderdelen. 

Einde zwemles 30 

 

Zwemles 31 

Vanaf nu gaan we de hele les in het wedstrijdbad zwemmen. Dus zonder drijfmiddelen! De 

schoolslag wordt dus gezwommen met armen en benen. Deze en de volgende 4 lessen zijn identiek. 

Alle examenonderdelen worden uitgevoerd. De volgorde is niet belangrijk. Dus, 2 banen schoolslag 

en twee banen rugslag. Aansluitend oefent u de 5 meter borstcrawl en 5 meter rugcrawl. Ter 

afsluiting oefent u 5 maal achter elkaar de 3 meter onderwater zwemmen waarbij uw kind onder uw 

uitgestoken been moet doorzwemmen. 

Kijk nu nog eens goed naar de eisen van het diploma A. Alle onderdelen worden al wel beheerst door 

uw kind maar zijn nog niet geoefend volgens de examenregels. En dat gaan wij nu toevoegen. Het 

tien tellen drijven op de rug is al vele malen geoefend en vormt dus geen probleem. Tijdens het 

borstcrawl zwemmen trainde uw kind 10 tellen zonder te stoppen. De vijf tellen drijven op de buik is 

dus gemakkelijk. Het maken van een schroef van buik naar rug en terug wordt goed beheerst. Alleen 

het watertrappen en gekleed zwemmen dienen nog te worden geoefend. 

Het watertrappen dient u eerst zelf goed te begrijpen. De naam is eigenlijk onjuist. Het doel is op 

dezelfde plaats blijven met het hoofd boven water gedurende 60 seconden. Trappelen met de benen 

is absoluut niet de bedoeling. Maar ook het onafgebroken maken van beenslagen is niet nodig. 
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Sterker nog, het is overbodig. Uw kind heeft geleerd 10 tellen met ingehouden adem te drijven op de 

buik en op de rug. Het is dus ook mogelijk om tien tellen met ingehouden adem te staan in het water. 

Pas bij het inhalen van een nieuwe teug lucht is even een beenstuwing nodig om boven te blijven. 

Oefen dit eerste zelf zodat u aanvoelt en begrijpt wat uw kind straks moet gaan doen. Houd uw adem 

in en ga staan in het water. Indien u het hoofd rechtop houdt zal uw lichaam waarschijnlijk tot aan de 

neus in het water zakken. Indien u nu uw hoofd in de nek buigt en omhoog kijkt zal uw lichaam iets 

omhoog komen waarbij uw gezicht volledig boven water blijft. Dit is de juiste uitgangshouding. Met 

de armen kunt u langzaam heen en weer roeien om het evenwicht te bewaren en verticaal te blijven. 

Het vingers boven water steken zoals u dat misschien vroeger hebt geleerd is geen onderdeel van het 

Zwem-ABC. Doe nu na tien tellen staand drijven een beenslag en haal tegelijk adem. Vervolgens weer 

tien tellen staand drijven. Op deze wijze zijn de 60 seconden zo voorbij. Ga dit met uw kind oefenen. 

Zodra het trucje wordt beheerst geeft u aan dat langzaam met de benen zwemmen en met de armen 

roeien tijdens het watertrappen best mag maar niet hoeft. Uw kind zal het spelletje snel doorhebben 

en voldoet hiermee aan de exameneis. 

Het gekleed zwemmen lijkt moeilijk maar is het absoluut niet. De kleding voelt vreemd aan maar 

heeft nauwelijks invloed op het zwemmen. De schoenen zullen eveneens vreemd aanvoelen bij het 

zwemmen. Hooguit zal de beenslag ietsje trager verlopen omdat een schoen iets meer weerstand 

geeft in het water. Kies wel de juiste schoen. De open plastic sandaal, ook wel zwemschoenen 

genoemd, is juist ongeschikt. Omdat de pasvorm meestal onnauwkeurig is zal de schoen om de voet 

bewegen en dat zwemt niet prettig. Om te voorkomen dat ze van de voet schieten dienen ze strak te 

worden aangetrokken en dat doet pijn. Ook gaat het water door de sandaal heen. Ik adviseer u dus 

deze ondingen fijn in de winkel te laten liggen. De sportschoen is ideaal. Uw kind zal deze schoenen 

in de praktijk ook echt dragen in tegenstelling tot die plastic sandaaltjes. Door de goede pasvorm 

zwabberen deze schoenen niet aan de voeten. En ze zijn heus niet zwaar. Integendeel, de zolen van 

de sportschoenen zijn meestal voorzien van luchtkussens die fungeren als schokdemper. Daarom 

zinken de meeste merken niet als ze in het water vallen. 

De zwembadexploitant vindt het zwemmen met kleding en schonen niet leuk. Dit heeft een 

technische reden. Kleding wordt gewassen waardoor resten wasmiddel in de vezels achterblijven. 

Ook wordt nog wel eens wasverzachter toegepast die in de kleding achterblijft. Beide middelen 

reageren met het chloor in het badwater. Hierdoor ontstaat de beruchte chloorlucht en dat is niet 

wenselijk. Schoenen vormen ook een vervuilingsbron voor het badwater indien ze op straat worden 

gebruikt. Kies dus voor uw zwemles een setje kleding en spoel deze goed uit in schoon leidingwater. 

Indien de sportschoenen van uw kind vies zijn door buitengebruik kunt u ze gewoon mee wassen in 

de machine met de bonte was. Daarna spoelt u ze ook goed na met schoon leidingwater. Indien u 

deze kledingset vooraf aan de toezichthouder laat zien en uitlegt hoe u het voorgaande advies hebt 

opgevolgd zal een bezwaar hoogstwaarschijnlijk achterwege blijven. 

Voor het examen dient uw kind gekleed 15 seconden te watertrappen en aansluitend een halve baan 

schoolslag en een halve baan rugslag te zwemmen waarbij de overgang met een schroef moet 

worden uitgevoerd. Dit is voor uw kind met het huidige vaardigheidsniveau zeer goed uitvoerbaar. 

Einde zwemles 31 
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Zwemles 32 

We starten deze les met gekleed zwemmen. Laat uw kind van de rand of het startblok springen en 

aansluitend 15 seconden staand drijven direct gevolgd door een hele baan schoolslag. Dezelfde 

oefening doen we nogmaals maar dan met een hele baan rugslag na het staand drijven. 

Direct hierna laat u uw kind 5 maal achtereen 3 meter gekleed onderwater zwemmen. Trek 

vervolgens de kleding en de schoenen uit. Doe dit bewust rustig zodat uw kind even op adem kan 

komen. 

Na ongeveer 5 minuten rust start u met 2 banen schoolslag en 2 banen rugslag. Moedig uw kind aan 

vol te houden en niet te stoppen. 

De borstcrawl, rugcrawl en andere elementen van het diploma-A vormen de speelse afronding van 

de les. Het oefenen van de borst- en rugcrawl mag best iets verder dan 5 meter maar overdrijf het 

niet. Beter vijf keer 5 meter oefenen, dan in een keer 25 meter achter elkaar. 

Einde zwemles 32 

 

Zwemles 33 

De inhoud van deze les is gelijk aan de vorige. Ik volsta met het nogmaals opnoemen van de 

oefeningen.  

We starten deze les met gekleed zwemmen. Laat uw kind van de rand of het startblok springen en 

aansluitend 15 seconden staand drijven direct gevolgd door een hele baan schoolslag. Dezelfde 

oefening doen we nogmaals maar dan met een hele baan rugslag na het staand drijven. 

Direct hierna laat u uw kind 5 maal achtereen 3 meter gekleed onderwater zwemmen. Trek 

vervolgens de kleding en de schoenen uit. Doe dit bewust rustig zodat uw kind even op adem kan 

komen. 

Na ongeveer 5 minuten rust start u met 2 banen schoolslag en 2 banen rugslag. Moedig uw kind aan 

vol te houden en niet te stoppen. 

De borstcrawl, rugcrawl en andere elementen van het diploma-A vormen de speelse afronding van 

de les. Het oefenen van de borst- en rugcrawl mag best iets verder dan 5 meter maar overdrijf het 

niet. Beter vijf keer 5 meter oefenen, dan in een keer 25 meter achter elkaar. 

Einde zwemles 33 

 

Zwemles 34 

De inhoud van deze les is ook gelijk aan de les 32. Ik volsta met het nogmaals opnoemen van de 

oefeningen. 

We starten deze les met gekleed zwemmen. Laat uw kind van de rand of het startblok springen en 

aansluitend 15 seconden staand drijven direct gevolgd door een hele baan schoolslag. Dezelfde 

oefening doen we nogmaals maar dan met een hele baan rugslag na het staand drijven. 
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Direct hierna laat u uw kind 5 maal achtereen 3 meter gekleed onderwater zwemmen. Trek 

vervolgens de kleding en de schoenen uit. Doe dit bewust rustig zodat uw kind even op adem kan 

komen. 

Na ongeveer 5 minuten rust start u met 2 banen schoolslag en 2 banen rugslag. Moedig uw kind aan 

vol te houden en niet te stoppen. 

De borstcrawl, rugcrawl en andere elementen van het diploma-A vormen de speelse afronding van 

de les. Het oefenen van de borst- en rugcrawl mag best iets verder dan 5 meter maar overdrijf het 

niet. Beter vijf keer 5 meter oefenen, dan in een keer 25 meter achter elkaar. 

Einde zwemles 34 

 

Zwemles 35 

Dit is de laatste zwemles voor het diploma A van het Zwem-ABC. Het zwemmen van de volledige 

diploma-inhoud werd al in les 32 toegepast en dat doen we ook vandaag. Ik volsta met het nogmaals 

opnoemen van de oefeningen. 

We starten deze les met gekleed zwemmen. Laat uw kind van de rand of het startblok springen en 

aansluitend 15 seconden staand drijven direct gevolgd door een hele baan schoolslag. Dezelfde 

oefening doen we nogmaals maar dan met een hele baan rugslag na het staand drijven. 

Direct hierna laat u uw kind 5 maal achtereen 3 meter gekleed onderwater zwemmen. Trek 

vervolgens de kleding en de schoenen uit. Doe dit bewust rustig zodat uw kind even op adem kan 

komen. 

Na ongeveer 5 minuten rust start u met 2 banen schoolslag en 2 banen rugslag. Moedig uw kind aan 

vol te houden en niet te stoppen. 

De borstcrawl, rugcrawl en andere elementen van het diploma-A vormen de speelse afronding van 

de les. Het oefenen van de borst- en rugcrawl mag best iets verder dan 5 meter maar overdrijf het 

niet. Beter vijf keer 5 meter oefenen, dan in een keer 25 meter achter elkaar. 

Einde zwemles 35 

Het is nu tijd om een zwemexamen aan te vragen. Indien het in uw zwembad niet mogelijk blijkt te 

zijn om deel te nemen kunt u contact opnemen met e-zwemles voor ondersteuning. Het is meestal 

gebruikelijk dat de examinerende organisatie uw kind voor het examen wil laten proefzwemmen om 

te toetsen of het zwemniveau aan alle eisen voldoet. Bedenk dat het constateren van foutjes beter 

kan gebeuren bij een officieuze zwemtest dan bij het officiële examen. Niets is zo frustrerend als een 

kind moeten laten zakken voor een examen, voorkomen is altijd beter dan genezen. 
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Module 5 – Training voor het diploma B 

Module 6 – training voor het diploma C 
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Het zwemdiploma 
De e-zwemles-methode in dit boek is gericht op het behalen van het Zwem-ABC van de NPZ-NRZ. 

Hierna zijn de eisen voor het diploma A, B en C opgetekend als naslagwerk en handvat tijdens de 

lessen. De tekst is afkomstig van de NPZ-NRZ. 

Zwem-ABC 
Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma's: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk 

gericht op het jonge kind. De zwemdiploma's A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het 

zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed 

redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water. 

Eisen Zwemdiploma A 
 

Gekleed: 

 1. Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts; na het bovenkomen 

aansluitend 

 2. 15 seconden watertrappen, gevolgd door 

 3. 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken, een halve draai om de lengte-as en 

 4. 12,5 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met 

 5. zelfstandig uit het water op de kant klimmen.  

 

Badkleding:  

 1. Van de kant te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft de voorkeur), direct gevolgd 

door (zonder boven te komen) 

 2. onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 3 

meter van de (start-)kant bevindt. 

 3.1. 50 meter schoolslag, proef afmaken met 

 3.2. 50 meter enkelvoudige rugslag. 

 4.1. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door 

 4.2. 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna 

 4.3. 5 seconden drijven op de borst. 

 5.1. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door  

 5.2. 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna 

10 seconden drijven op de rug. 

 6. In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter borstcrawl. 

 7. In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter rugcrawl. 
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 8. Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door 60 seconden 

watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2 keer, al watertrappend een hele draai 

om de lengte-as gemaakt wordt. 

Kleding-eisen examen zwemdiploma A 

Bij examens voor het zwemdiploma A dient de kleding te bestaan uit:  

 Badkleding 

 T-shirt, hemd of blouse met korte mouwen, korte broek (d.w.z. broekje met pijpen; broekjes die 

naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) 

 Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet 

toegestaan) 

 

Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse en jurk of rok/blouse dragen. De 

jurk/rok moet tot over de knie reiken. 

Eisen Zwemdiploma B 
 

Gekleed:  

 1. Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, onder water een halve 

draai om lengte-as maken; na het boven komen aansluitend 

 2. 15 seconden watertrappen, gevolgd door 

 3. 25 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer een 

hele draai om de lengte-as, en 

 4. 25 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met  

 5. zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 

 

Badkleding:  

 1. Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen) 

 2. onder water zwemmen door een gat in een verticaal, in het water hangend zeil, dat zich op 6 

meter van de (start-)kant bevindt. 

 3.1. 75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer voetwaarts richting de bodem zakken; proef 

afmaken met 

 3.2. 75 meter enkelvoudige rugslag. 

 4.1. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door 
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 4.2. 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna 7 

seconden drijven op de borst. 

 5. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de rug, 

aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna 15 seconden drijven op de rug. 

 6. In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter borstcrawl. 

 7. In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter rugcrawl. 

 8. Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door 30 seconden 

watertrappen met gebruik van armen en benen, aansluitend 30 seconden watertrappen met de 

benen. 

Kleding-eisen examen zwemdiploma B 

Bij examens voor het zwemdiploma B dient de kleding te bestaan uit:  

 Badkleding 

 T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen 

 Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) 

 Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet 

toegestaan) 

 

Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met lange mouwen of 

rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken. 

 

Eisen Zwemdiploma C 
 

Gekleed:  

 1. Van de kant te water gaan met een rol voorover, aansluitend 

 2. 15 seconden watertrappen, gevolgd door 

 3. 30 seconden blijven drijven (HELP-houding) met gebruik van een hulpmiddel. 

 4. Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend 50 meter schoolslag, 

onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer over een vlot heen klimmen 

en 

 5. 50 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met 

 6. zelfstandig uit het water op de kant klimmen. 

 

 

Badkleding: 
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 1. Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen) 

 2. onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 

meter van de (start-)kant bevindt. 

 3.1. 100 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer koprol voorover en 1 keer een hoekduik 

richting bodem maken; proef afronden met 

 3.2. 100 meter enkelvoudige rugslag. 

 4.1. Van de kant te water gaan met een kopsprong (een startsprong heeft de voorkeur), direct 

gevolgd door 

 4.2. 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna 10 

seconden drijven op de borst. 

 5.In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de rug, 

aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna 

 6. 20 seconden drijven op de rug, gevolgd door 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug 

met gebruik van armen. 

 7. In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter borstcrawl. 

 8. In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter rugcrawl. 

 9. Van de kant te water gaan met een hurksprong, gevolgd door 30 seconden watertrappen met 

verplaatsen in meerdere richtingen, met gebruik van armen en benen, en 30 seconden 

(verticaal) blijven drijven met gebruik van armen. 

Kleding-eisen examen zwemdiploma C 

Bij examens voor het zwemdiploma C dient de kleding te bestaan uit:  

 Badkleding 

 T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen 

 Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) 

 Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een 

soort nylon) 

 Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet 

toegestaan) 

 

Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met lange mouwen of 

rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken. 
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Lespakketten van e-zwemles 
Met de informatie uit dit boek en de bijbehorende website kunt u direct aan de slag. Maar u kunt 

desgewenst ondersteuning krijgen in meerdere varianten. Hiertoe is de website ontwikkeld. Per 

telefoon is op afspraak kortdurende ondersteuning beschikbaar op locatie. Via de PC is veel meer 

mogelijk. U kunt uw ervaren knelpunten optekenen en mailen naar de auteur die ze vervolgens met 

raad en daad zal toelichten. Naast tekst is het mogelijk om korte filmfragmenten toe te voegen. 

Hiertoe kunt u met een digitale camera of uw telefoon een opname van enkele seconden maken van 

uw kind waarin het specifieke knelpunt is te zien. Met deze werkwijze kan de auteur u adviseren 

alsof hij zelf aanwezig was bij de les. Zo wordt een e-zwemles een volwaardige zwemles. 

Hiertoe zijn enkele lespakketten ontwikkeld die hierna worden beschreven. 

Het boek: e-zwemles “hoe leer ik mijn kind zwemmen” 
Op de website van e-zwemles is voldoende informatie te vinden om een goede start te kunnen 

maken. De online- informatie heeft als nadeel dat de lesvoorbereiding vooraf achter de PC moet 

gebeuren. En een laptop neem je beter niet mee naar een zwembad omdat ze niet echt 

vochtbestendig zijn. Natuurlijk kunt u de tekst per pagina uitprinten maar dat is in strijd met het 

auteursrecht en ook niet echt handig. Daarom is het boek geschreven. Om de kosten beperkt te 

houden is (nog)niet gekozen voor een uitgever en een gebonden paperback uitvoering. Het boek 

wordt in eigen beheer geprint en ingebonden. U kunt het bestellen via de website. 

Boek inclusief verzendkosten:   € 25, = 

Het boek plus tien keer online ondersteuning 
Zwemles geven is niet moeilijk. Met de informatie van het boek komt u een heel eind. Maar u kunt 

tegen vragen aanlopen waarvoor een deskundige ondersteuning wenselijk is. Juist voor dit doel is de 

website ontwikkeld. Langs deze weg kunt u direct ondersteuning krijgen van de auteur. Het 

basispakket omvat het toezenden van het boek plus tien ondersteunende contacten per mail of 

telefoon. 

Basis pakket inclusief boek inclusief verzendkosten:   € 125, = 

Het volledige pakket 
Voor de gehele opleiding met de e-zwemles-methode voor het diploma A zijn gemiddeld 35 tot 40 

zwemlessen nodig. Dit kan via een intensief traject maar wordt meestal over een ruime periode van 

meerdere maanden gespreid. Afhankelijk van de omstandigheden en persoonlijke wensen kan het 

traject zelfs enkele zwemseizoenen omvatten waarbij u kunt denken aan het zwemmen in een 

buitenbad. Soms is ook een pauze in de opleiding gewenst omdat uw kind nog te jong blijkt te zijn 

om bepaalde onderdelen onder de knie te krijgen. Voor dit doel is het volledige pakket ontwikkeld. 

Dit pakket omvat het boek inclusief verzendkosten plus één ondersteuning per zwemles tot het 

diploma A is behaald. 

Volledig pakket inclusief boek inclusief verzendkosten:   € 375, = 

Groepsinstructie 
Wilt u mondelinge instructie op locatie ontvangen? Dat kan. Op afspraak zal de auteur u bezoeken en 

gedurende twee aaneengesloten uren het gehele lespakket toelichten en vragen beantwoorden. Dit 
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kan individueel maar ook in groepsverband. Wellicht een leuk item voor een gezellig avondje met uw 

vriendinnen? De kosten zijn exclusief kilometervergoeding:  € 150, = 

Diploma zwemmen 
Het diploma zwemmen zal als uitgangspunt in het zwembad bij u in de buurt plaatsvinden. Vrijwel 

alle zwembaden bieden zwemlessen aan en organiseren ook het afzwemmen. Zodra uw kind in 

samenspraak met de auteur aan de exameneisen voldoet kunt u bij uw zwembad een 

afzwemverzoek indienen waarbij de auteur desgewenst kan bemiddelen. Het zwembadmanagement 

zal gewoonlijk bedingen dat uw kind één tot enkele malen zal komen proefzwemmen. Bij voldoende 

resultaat zal een uitnodiging volgen voor het examen. Hiertoe worden door het zwembad kosten in 

rekening gebracht die per locatie verschillen. Informeer bij uw bad naar de mogelijkheden. 

Het afzwemmen kan ook door de auteur worden georganiseerd. Op een vooraf vastgestelde datum 

en tegen nader vast te stellen kosten kan uw kind examen doen op een locatie van de auteur. 

Hiertoe dient u dan wel naar Noord-Nederland te reizen. 

Het zwemdiploma B en C 
Indien u uw kind heeft leren zwemmen met ondersteuning van e-zwemles is intensieve 

lesbegeleiding veelal niet meer nodig. Uw opgedane leservaring is dan ruimschoots voldoende. U 

kunt dan volstaan met incidentele ondersteuning. 

Eenmalige ondersteuning voor de opleiding B en C:   € 10, = 

Algemene informatie 
Het doel van e-zwemles is de kosten voor het leren zwemmen van uw kind op een aanvaardbaar peil 

te houden. Hiertoe worden de prijzen van het boek en de ondersteuning online op een 

maatschappelijk verantwoord niveau gesteld. 

Bij het aangaan van een overeenkomst krijgt u een schriftelijke bevestiging in tweevoud toegestuurd 

die door beide partijen wordt ondertekend. Pas dan is onze overeenkomst officieel. 

Op dit moment is e-zwemles nog niet BTW-plichtig. De vermelde tarieven zijn dus inclusief alle 

kosten. Het is niet uit te sluiten dat e-zwemles op termijn, als gevolg van wettelijke ontwikkelingen, 

BTW in rekening moet gaan brengen. Dit wordt, indien van toepassing, hier kenbaar gemaakt en aan 

alle klanten per mail. 
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Autobiografie van de auteur 
Ted Verbeek werd te water gelaten op 3 april 1959 te Rotterdam. Vanaf de geboorte tot zijn 21e 

levensjaar woonde hij met zijn ouders op een woonboot waardoor het leven en spelen rond en in het 

water een vast begrip werd. Zowel vader als moeder waren fervent watersporters van het eerste uur. 

Het dragen van een reddingsvest was toen al normaal in de watersport dus moest Ted zijn vest aan 

zodra hij buiten ging spelen. Hierdoor leerde hij op spelende wijze alle kenmerken van een waterrijke 

omgeving goed kennen door te zwemmen, roeien en zeilen in zijn bootje en later, varen met een 

motortje en uiteindelijk omgaan met speedboten, waterskien, etcetera.  

Vader leerde hem zwemmen tijdens de 

zomervakantie van 1963 met behulp van een 

autoband in de Nieuwkoopse plassen. De 

aangeleerde zwemtechniek was bedroevend slecht 

maar hij kon er grote afstanden mee overbruggen 

en durfde al diep onder water te zwemmen. Toen 

hij 6 jaar oud was kreeg hij schoolzwemmen en 

particulier zwemles en werd ook lid van de 

Rotterdamse Reddingsbrigade. Na het halen van 

alle reddingsbrevetten bij de KNBRD startte hij als hulpinstructeur bij de 

reddingsbrigade op twaalfjarige leeftijd in het zwembad Hillegersberg te Rotterdam. Met het aantal 

behaalde diploma’s nam ook zijn zwemvaardigheid toe. Van zijn 14e tot 21e levensjaar was hij actief 

strandwachter van de Rotterdamse Reddingsbrigade op de maasvlakte. Tussentijds rondde hij zijn 

opleiding af als instructeur. 

Op achttienjarige leeftijd werd Ted benaderd door het zwembad te 

Nieuwerkerk a/d IJssel om dienst te nemen als beroepsinstructeur. 

Hiermee startte zijn professionele loopbaan van toen tot nu, op het 

moment van dit schrijven in totaal 33 jaar. Vele opleidingen en 

zwembaden volgden waarbij altijd zijn vraag centraal stond, “hoe 

leer ik een kind op plezierige wijze goed zwemmen?”. Zijn loopbaan 

ontwikkelt gestaag. Via de functies zweminstructeur, teamleider, 

bedrijfsleider en zwembadmanager klom Ted op naar functies als 

Adviseur. Tegelijk behaalde hij een dertigtal vakdiploma’s. Maar 

altijd bleef het belang van het kind centraal staan in zijn 

beroepsuitoefening. Zijn opvattingen over het zwemmen en e-

zwemles-methoden werden door het professionele kader 

regelmatig ervaren als een tikkeltje tegendraads. Zijn behaalde 

resultaten waren echter nauwelijks te overtreffen. 

Met het doel de psyche van de mens beter te leren doorgronden doorliep Ted van 1993 tot 1997 de 

studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, ook wel sociale academy genoemd, te Driebergen 

bij Hogeschool de Horst. Met deze kennis kwam hij tot een keerpunt in zijn leven. Het verlenen van 

hulp aan kinderen die niet kunnen zwemmen en hun ouders staan vanaf dat moment centraal. 

Ted  is van mening dat in iedere ouder een zeer goede zweminstructeur zit verborgen. Want wie kent 

het kind beter dan vader of moeder? Wat aan het geluk ontbreekt, is de benodigde informatie om dit 
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uitgangspunt te praktiseren. Op internet en in de boekhandel is alleen informatie te vinden voor een 

zweminstructeur in opleiding of voor de professional en veelal geschreven in moeilijke taal. Met het 

doel duidelijkheid te verschaffen en de ouders een goede basis te bieden om de zwemlessen zelf te 

verzorgen schreef hij dit boek. Zijn wens is het spreekwoord “beste stuurlui staan aan wal” om te 

zetten in “de beste stuurlui voor een zwemles zijn de ouders van het kind”. 

Ik wens de lezer en het kind een goede zwemopleiding toe. 

Ted Verbeek 


