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Vorig seizoen verliep naar wens. Alle banen waren bezet en overal stonden genoeg 
kaderleden.  Er waren 13 kaderleden op de maandagavond bij het waterwennen, zwem ABC, 
zwemvaardigheidzwemmen en de brevetten. 
 
Aan het einde van het seizoen hadden we geen wachtlijst meer. Aan het begin van het nieuwe 
seizoen hebben we wel een aantal nieuwe aanmeldingen gehad. In de loop van het seizoen 
zijn er ook nog nieuwe leden bij gekomen. 
Het is wel noodzakelijk dat er nieuwe leden blijven komen voor in  het ondiepe badje.  
 
Het eerste lesblok bestond uit A,B,C en zwemvaardigheid 1. Er zwommen de eerste 45 
minuten ruim 61 deelnemers.  
Het tweede lesblok bestond uit zwemvaardigheid 2 + 3, brevet zwemmers en volwassenen 
ABC en telde ongeveer 30 deelnemers.  
 
Na intensief lesgeven in het eerste gedeelte van het zwemseizoen is er eind januari 2017 
afgezwommen voor: 
 
9   A diploma’s 
5   B diploma’s 
8   C diploma’s 
7   Zwemvaardigheidsdiploma’s 1 
1   Zwemvaardigheidsdiploma’s 2 
7   Zwemvaardigheidsdiploma’s 3 
 
Er zijn 12 brevetten uitgereikt. 
 
We hebben tijdens de eerste 45 minuten een extra A baan gemaakt, zodat deze kinderen meer 
ruimte hadden om te zwemmen. Het paste niet allemaal in 1 baan. Er is gewerkt op twee 
verschillende niveaus van het A diploma, zodat ieder kind zich op zijn eigen niveau kan 
ontwikkelen.  
 
We hebben ook een extra groep gemaakt voor het waterwennen van 18.00 tot 18.30 uur. Er 
stonden veel kinderen op de wachtlijst die we wel een plek wilden geven. Deze groepen zijn 
kleiner, omdat ze ook 15 minuten korter zwemles hebben. De les kon niet eerder beginnen, 
omdat het zwembad zelf nog lesgeeft tot 18.00 uur. 
 
Na intensief lesgeven in het eerste gedeelte van het zwemseizoen is er eind juni 2017 
afgezwommen voor: 
 
13   A diploma’s 
5   B diploma’s 
7   C diploma’s 
5   Zwemvaardigheidsdiploma’s 1   
3   Zwemvaardigheidsdiploma’s 2 
0   Zwemvaardigheidsdiploma’s 3 
 
Er zijn 6 brevetten uitgereikt. 
 
 
 
 
 



In januari 2018 is er voor de laatste keer afgezwommen voor het oude ABC diploma. Vanaf 
begin februari zijn wij overgestapt op de methode SuperSpetters van de KNZB. De kinderen 
die voor het C diploma zwemmen maken nog wel de oude methode af. 
 
In januari 2018 is er afgezwommen voor:  
 
5 A diploma’s 
12 B diploma’s 
6 C diploma’s 
4 Zwemvaardigheidsdiploma’s 1 
4 Zwemvaardigheidsdiploma’s 2 
5 Zwemvaardigheidsdiploma’s 3 
 
En zijn er 6 brevetten uitgereikt. 
 
Na het afzwemmen hebben er zoals eigenlijk elk jaar  een aantal leden besloten te stoppen. 
 
Er is in de regio en op scholen veel positieve mond tot mond reclame voor onze vereniging. 
Hierdoor hebben we toestroom van nieuwe leden. De tweede helft van het seizoen is er een 
korte wachtlijst met kinderen die nog te jong zijn om te starten. 
 
Methode SuperSpetters: 
Vanaf februri 2018 zijn wij overgestapt naar de methode SuperSpetters van de KNZB. Dit 
houdt in dat de kinderen niet meer het losse ABC diploma kunnen halen. De kinderen moeten 
een aantal badjes doorlopen en als dat is behaald krijgen ze 1 diploma wat gelijkwaardig is 
aan het C diploma. Ieder kind heeft zijn eigen badmuts, zwembrilletje en zwemboek. De 
badmuts is voor de hygiene en de beleving. Doordat de kinderen het zwembrilletje op hebben 
kunnen ze goed letten op hun techniek en zijn ze niet bezig met het water dat in hun ogen 
komt. Tijdens de survival onderdelen moeten de kinderen het brilletje wel af. In het 
persoonlijke zwemboek kunnen de kinderen stickers plakken als ze naar het volgende badje 
mogen of als ze een onderdeel hebben behaald. Tijdens de lessen wordt er ook gebruik 
gemaakt van zoomers (kleine flippers).  
 
Het grootste verschil met de de ABC methode is dat er bij SuperSpetters begonnen wordt met 
het aanleren van de borstcrawl in plaats van de schoolslag. De borstcrawl is een natuurlijke 
beweging die makkelijker aan te leren is dan de schoolslag. 
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