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Vorig seizoen verliep naar wens. Er waren ongeveer 10 kaderleden op de maandagavond bij 
het waterwennen, zwem ABC, zwemvaardigheidzwemmen en de brevetten. We willen graag 
extra kaderleden erbij, omdat het soms lastig is om alle badjes van een kaderlid te voorzien.  
 
Aan het einde van het seizoen was er 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. Er zijn ook een aantal afmeldingen geweest door 
verhuizingen etc. 
Het is wel noodzakelijk dat nieuwe leden blijven komen voor in  het ondiepe badje om te 
zorgen dat de afdeling diplomazwemmen blijft groeien. 
 
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 hebben nog wel de oude methode afgemaakt; de andere 
kinderen zijn allemaal opnieuw ingedeeld. 
 
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 
 
6 kinderen hebben hun brevet diploma gehaald. 
 
Na het afzwemmen heeft, 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.  
 
 
Methode SuperSpetters: 
De methode SuperSpetters loopt erg goed. De lesgevers, ouders en kinderen zijn enthousiast. 
Op dit moment hebben we 46 kinderen die zwemmen volgens de methode SuperSpetters, 
verdeeld over 7 badjes. De groepen bestaan uit maximaal 8 kinderen en als het er meer zijn 
staan er twee kaderleden bij de groep. De kinderen hebben allemaal een eigen badmuts, 
zwembrilletje en zwemboek. Als ze doorschuiven naar het volgende badje, krijgen ze een 
sticker die ze thuis in hun boek kunnen plakken. Ook wordt er gebruik gemaakt van zoomers 
tijdens de zwemles. De kinderen vinden het erg leuk om deze te gebruiken. Doordat het 
zwemmen van de slag minder kracht kost met zoomers, kunnen ze zich beter focussen op de 
techniek van de slag. 
 
11 maart 2019 hebben de eerste 2 SuperSpetters kinderen afgezwommen voor hun diploma. 
Dit waren twee kinderen die zijn overgestapt van het oude zwem A, B, C naar SuperSpetters. 
Ze hebben beiden met succes het diploma gehaald! 
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SuperSpetters dag: 
Suzanne, Michelle en Manuela zijn in september 2018 naar de SuperSpetters dag geweest van 
de KNZB. Dit is een dag voor alle zwemverenigingen die lesgeven met de methode 
SuperSpetters. Je kon je inschrijven voor drie verschillende workshops en er was genoeg 
keuze. Er waren praktische en theoretische workshops. De dag was leerzaam en zeker voor 
herhaling vatbaar. Aankomend seizoen willen we met alle kaderleden naar deze dag, zodat we 
naar meer workshops toe kunnen. Hierdoor halen we nog meer uit deze dag en kunnen we 
dingen toepassen tijdens onze eigen lessen. Tijdens deze dag zijn we naar een workshop 
stuurkaarten geweest. De KNZB heeft zwemstuurkaarten ontwikkeld die gebruikt kunnen 
worden tijdens de zwemlessen. De kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met deze kaarten, 
maar je kan ze ook gebruiken om een circuit uit te zetten. Suzanne gaat nog een extra set 
maken, zodat we van alle kaarten twee setjes hebben. 
 
 
Controle KNZB: 
Op 4 maart 2019 hebben we de jaarlijkst controle gehad van de KNZB. Twee controleurs van 
de KNZB kwamen langs om de lessen te bekijken en met Suzanne te praten over de gang van 
zaken. Ze waren erg enthousiast en we hebben een voldoende gehaald. We hebben het 
certificaat binnen en mogen nu weer een jaar lang het SuperSpetters diploma uitgeven. Er 
waren vooral verbeterpunten voor de website. De punten die de KNZB heeft aangegeven 
worden aangepast, zodat we de volgende keer bij de controle nog beter scoren. 
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