
 

 

 

         
  

                                  

 

D e  Z w e m s c h o o l 
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Ze was helemaal geen waterrat, 
Zelfs geen heldin onder de douche of in het bad. 
Maar dat veranderde en op een hele korte tijd 
Was ze al haar angsten kwijt. 
We hadden besloten zwemclub Iloka te proberen 
En zij hebben het tij doen keren 
Wanneer iemand nu vraagt: “Jitte, spring jij al van de kant?” 
Dan zegt ze: “natuurlijk, en zonder zwemband. 
Ik haal ringen van de bodem zoals een dolfijn 
En als ik op mijn rug drijf, probeer ik zo 
Stil mogelijk te zijn. 
Ik tel onder water de vingers van de juffrouw. 
We mochten zelfs al in het diep”, eindigt ze zo fier als een pauw. 
 
Wij zijn blij dat Jitte nu écht van water houdt 
En reacties van mensen die zeggen ”mijn kind kon op zes lessen   zwemmen”  
laten ons koud. 
                   Een tevreden mama 

 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord infobrochure Zwemschool ZiK 
 
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u schenkt aan onze zwemschool. 
 
De lessen gaan door in het zwembad van Kapellen. Wanneer men later doorstroomt naar de 
leerlingzwemmers en sportzwemmers kan het eventueel zijn dat er ook getraind wordt in 
zwembad de Schinde in Ekeren of in zwembad Wezenberg in Antwerpen.  
   
Op de clubwebsite www.brabozik.be is naast leuk fotomateriaal ook allerlei clubinformatie 
terug te vinden, onder meer: wie is wie, wie zwemt waar en wanneer, lidgelden en ook onze 
activiteitenkalender. Bezoek deze site dan ook regelmatig.  
 
U kan ons ook volgen via onze facebookpagina Zwemclub Iloka Kapellen, waar op 
regelmatige basis foto’s verschijnen, evenementen gedeeld worden, enz.  
 
Het lesgeversteam. 
 
 
 
 
 
        
 



DE ZWEMSCHOOL 
 
STRUCTUUR EN WERKING 
 
De zwemschool is een onderdeel van Zwemclub ZiK. De zwemschool heeft als doel kinderen 
te leren zwemmen met het oog van zwemmen hun sport te kunnen maken, hetzij 
competitief, hetzij recreatief. In de zwemclub worden zij gedurende hun verdere 
zwemcarrière begeleid.  
 
In schoolverband en bij private lesgevers is het doel anders dan in onze zwemschool. Ouders 
wensen dat hun kind zo vlug mogelijk kan “zwemmen” en er wordt onmiddellijk gestart met 
de eigenlijke zwembeweging zonder aandacht te schenken aan de toch zo noodzakelijke 
watergewenning. Dit zou immers te veel tijd kosten. 
 
Wanneer een kind 25m kan zwemmen met het hoofd boven water, maar nooit een serieuze 
watergewenning heeft gehad is het niet ondenkbaar dat het zwemmertje bij de eerste slok 
water die het binnenkrijgt panikeert. Het kind heeft nog een grote angst voor water en heeft 
niet het gevoel leren ervaren dat het door het water gedragen wordt. Een kind met een 
degelijke watergewenning zal minder snel in paniek raken en zichzelf beter weten te redden. 
 
Wij starten met de watergewenning, dit is de basis waarop de leerstof wordt opgebouwd. 
Na de watergewenning worden de drie zwemstijlen (rug, crawl en schoolslag) aangeleerd, 
alsook wordt er al een basis gelegd voor het leren van de vlinderslag. Ook duiken maakt een 
onderdeel uit van het pakket van de zwemschool. 
 
De enige zwemslag waarbij men met het hoofd boven water kan zwemmen is schoolslag. Dit 
is de voornaamste reden waarom men elders vaak eerst schoolslag aanleert. Nochtans is de 
coördinatie van armen en benen bij deze slag enorm moeilijk. 
De coördinatie van rugslag en borstcrawl is voor jonge kinderen veel gemakkelijker. Daarom 
wordt in ZIK geopteerd om met deze twee stijlen te starten. Pas later volgt de schoolslag. 
 
 
Kinderen kunnen starten in de zwemschool vanaf 5 jaar. 
 
 
 
 
 
 

  



ORGANISATIE 
 

De zwemschool bestaat uit vijf groepen. In principe doorlopen de kinderen al deze groepen.  
Elke groep krijgt 2 keer per week 1u les.  
 
 

Zwemschool 1 (ZW1) 
Hier wordt de watervrees overwonnen. Storende reflexen 
zoals in de ogen wrijven worden afgeleerd. De kinderen 
leren op een speelse manier de waterdruk en de 
waterweerstand te voelen. Van de kant in het water 
springen, vallen en opstaan, drijven op buik en rug, 
aquatische ademhaling, …  
Dit laatste is erg belangrijk. Het betekent dat het kind 
rustig kan uitademen onder water en kort kan inademen 
boven water. Veel volwassenen hebben moeite met deze 
aquatische ademhaling. 
Omdat de kinderen in deze groep watergewend moeten worden is een zwembrilletje uit den 
boze.  
De afspraak binnen de zwemschool is dat kinderen die les krijgen in het plonsbad geen 
zwembrilletje dragen. Vanaf dat er in het diepe bad gezwommen wordt mag er met een 
zwembrilletje gezwommen worden. 
Op het einde van deze groep kunnen de kinderen pijlen op buik en rug en op een correcte 
manier spetteren met de benen. Zo kan er vlot gestart worden met het aanleren van rug en 
crawl in de volgende groep. 
 
Deze lessen worden uitsluitend gegeven in het plonsbad. 
 
 

Zwemschool 2 (ZW2) 
In ZW2 worden borst- en rugcrawl aangeleerd. De meeste kinderen 
hebben een grotere affiniteit tot het aanleren van deze slagen 
omdat de bewegingen natuurlijker zijn. Wanneer het kind de 
watergewenning en de ademhaling volledig onder de knie heeft, 
kan het redelijk vlug crawl aanleren. In onze zwemschool wordt zo 
weinig mogelijk gebruik gemaakt van vlotmiddelen (bandjes, 
gordels, enz.). Ze helpen tijdelijk wel het angstgevoel te 
overwinnen, maar door de hogere ligging op het water wijkt de 
lichaamshouding af van de normale zwemhouding. Hierdoor liggen 
de kinderen verkeerd ‘op’ het water. Wanneer men de 

hulpmiddelen wegneemt, bestaat de kans dat het hele leerproces moet hernomen worden. 
 
Er wordt in ZW2 hard aan de beenbeweging gewerkt. Een goede beenbeweging verhoogt de 
stabiliteit, die voor de latere zwemstijlen noodzakelijk is. Men kan pas beginnen met het 
aanleren van de armbeweging, als de beenbeweging voldoende stuwing levert voor een 
correcte horizontale ligging in het water. 
De lessen gaan door in het plonsbad. Op het einde van de lessenreeks krijgen de kinderen al 
eens de kans kennis te maken met het diepe bad.  



Zwemschool 3 (ZW3) 
Wanneer de kinderen doorgaan naar ZW3  worden ze vervolmaakt in rugslag en crawl. Pas 
nu wordt er begonnen met het aanleren van de beenbeweging van schoolslag. Hier wordt 
veel aandacht aan besteed. Deze moet volledig symmetrisch gebeuren. Beide voeten 
moeten opgetrokken en naar buiten gedraaid zijn bij de achterwaartse beweging. Het kan 
soms lang duren vooraleer het kind deze beweging correct uitvoert. In schoolverband 
schenkt men daar minder aandacht aan omdat daar het accent ligt op het kunnen zwemmen 
en niet op de correcte technische uitvoering nodig voor een sportzwemmer. In onze 
zwemschool kunnen we geen foute beenslag toelaten, omdat later op wedstrijden de 
kinderen wegens deze fout worden gediskwalificeerd. Een schaarbeweging of twee 
gestrekte voeten (steekvoeten) zijn dus uit den boze. De benen schoolslag wordt aangeleerd 
met de correcte ademhaling: kort inademen boven water en gedoseerd uitademen onder 
water in de pijl fase. Dit laat toe meer ontspannen te zwemmen en voorkomt verticaal 
zwemmen. 
De kinderen leren ook golven zoals een dolfijn. 
In het diepe bad krijgen ze eveneens initiatie in het duiken van de startblok. 
 
In ZW3 gaat iedere week één les door in het 
plonsbad en één les in het diepe bad. 
De lessen in het diepe bad mag er gebruik gemaakt 
worden van een zwembrilletje. 
 
Zwemschool 4 (ZW4) 
In ZW4 worden de grove vormen van rug en crawl 
verder ingeoefend en verfijnd en wordt de 
armbeweging van schoolslag aangeleerd. De afstanden worden langer. De benen vlinderslag 
worden aangeleerd en het duiken van de startblok wordt verfijnd. Op het einde van ZW4 
kunnen alle kinderen minimum 25 meter zwemmen in de drie zwemstijlen. 
 
Zwemschool 5 (ZW5) 
Dit is de laatste groep van de zwemschool. De techniek van de slagen wordt nog verder 
verfijnd en ook de afstanden worden langer, ook het keren komt aan bod. 
Na zwemschool 5 wordt er door de trainers beslist wat de volgende stap binnen de club zal 
zijn. Dit kan Join2Swim zijn, Crea of LL (leerling sportzwemmers). 
Zwemmers met voldoende aanleg om sportzwemmer te worden, zullen door ons 
uitgenodigd worden om te starten in LL1. Kinderen die deze ambitie niet hebben kunnen 
verder zwemmen bij Join2Swim of Crea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRAKTISCH 
 

• Omdat continuïteit bij het aanleren van een zwemslag belangrijk is, vragen we om 
zoveel mogelijk lessen aanwezig te zijn (min. 75%)! 

• Wees tijdig aanwezig in het zwembad zodat we de les samen kunnen starten. Gelieve 
in de inkomhal te wachten wanneer er nog geen zwemschool lesgever in het 
zwembad aanwezig moest zijn. 

• Kinderen kunnen zich omkleden in de groepskleedkamer. In deze kleedkamer mogen 
ouders meegaan om hun kinderen te helpen. Vanaf ZW4 wordt er verwacht dat zij 
zich zelfstandig kunnen omkleden en wordt er gevraagd dat kinderen verhuizen naar 
de daarvoor voorziene kleedkamers. Hier mogen ouders hen niet meer begeleiden. 
We vragen hen te wachten in de inkomhal en niet meer mee te gaan tot aan de 
kleedkamers. 

• Alle spullen blijven in de kleedkamers liggen. Er wordt niets mee binnen genomen.  
• Ouders zijn niet toegelaten in het zwembad!  
• We vragen dat kinderen geen zeep/ shampoo gebruiken bij het douchen na het 

zwemmen. Dit om lange wachtrijen te voorkomen en gevaarlijke glijtoestanden te 
vermijden. 

• LET OP: het zwembad is een publieke plaats. Gelieve geen waardevolle spullen 
onbewaakt in de kleedkamer achter te laten. Laat deze thuis of geef ze evt in 
bewaring bij uw lesgever/ trainer.  

• In de zwemschool gebeurt zo goed als alle communicatie via email. Gelieve een 
correct e-mailadres op te geven. Als u wenst dat er naar twee e-mailadressen 
gestuurd wordt (vb. papa en mama), gelieve dit dan expliciet te vermelden. 

• Van zodra het lidgeld werd betaald, ontvang je een inkomkaart voor het zwembad. 
Deze inkomkaart is een jaar geldig. Ben je de inkomkaart kwijt, dan kan deze opnieuw 
besteld worden (prijs €5). 

 
MATERIAAL 
Wat heb ik nodig wanneer ik start in de zwemschool 
 

• Zwembroek/ badpak (Géén losse shorts en liever geen bikini’s) 
• Badmuts is verplicht! En krijg je van de club wanneer je in Zwemschool 1 start. 

Als zwemclub vragen wij dat iedere zwemmer, kort en lang haar, een badmuts opzet. 
Dit omwille van hygiëne en om het haar uit onze ogen te houden tijdens de 
oefeningen. Er kan een ZIK badmuts (Latex, €5 of Silicone, €10) aangekocht worden 
aan de tafel in de inkomhal of bij de start van de eerste les.  

• Al het andere oefenmateriaal wordt voorzien door de zwemschool 
• Zwemvinnen: 

Vinnen zijn een dankbaar hulpmiddel om crawl en rug in te oefenen wanneer de 
kinderen in het diepe bad gaan. Door een hogere basissnelheid krijgen de kinderen 
een betere waterligging en kunnen zij meer aandacht besteden aan de correcte 
technische uitvoering. In de zwemschool worden er tijdens de lessen vinnen ter 
beschikking gesteld van de kinderen. U hoeft deze dus nog niet te kopen!!! 
Wanneer de kinderen na de zwemschool verder gaan in de zwemclub zal wel 
gevraagd worden deze zelf aan te kopen.   



LESUREN 
 
De lesuren voor het seizoen 2017-2018 vindt u in onderstaande tabel. 
Houd er rekening mee dat de uren kunnen wijzigen bij het overgaan naar de volgende groep 
(overgangsmomenten: Altijd rond begin september, rond kerst en rond pasen) 
 
GROEP DAG UUR BAD 
ZW 1  Dinsdag 18 – 19u Plonsbad 
 Zaterdag 17 – 18u  Plonsbad 
    
ZW 2 Dinsdag 18 – 19u Plonsbad 
 Zaterdag 17 – 18u Plonsbad 
    
ZW 3 Donderdag 18 – 19u Diepe bad 
 Zaterdag 18 – 19u Plonsbad 
    
ZW 4 Woensdag 18 – 19u Diepe Bad 
 Vrijdag 18 – 19u Diepe bad 
    
ZW 5 Woensdag 17 – 18 u  Diepe bad 
 Vrijdag 17 – 18 u Diepe bad 
 

 
VAKANTIEREGELING 
 
Tijdens de korte schoolvakanties wordt er in de loop van de week niet in het kleine bad 
gezwommen. Dit wil zeggen dat ZW1 en 2 enkele op zaterdag zwemmen. 
ZW3 zwemt in de vakantie ook enkel op zaterdag. ZW4 en 5 zwemmen in de loop van de 
week enkel op woensdag, samen. 
U krijgt altijd tijdig een aangepaste planning via mail waar alles nog eens duidelijk op staat. 
  
 
LIDGELD 
 
Het lidgeld per kalenderjaar is €310. Lidgelden worden per kalenderjaar betaald. Bij een 
instapmoment in de loop van het jaar wordt het lidgeld berekend naargelang het aantal 
resterende maanden.  
 

 
CONTACT 
 
Verantwoordelijke zwemschool    Zwembad Kapellen 
Viviane Kauwenberghs     Christiaan Pallemansstraat 84 
zwemschool@brabozik.be     2950 Kapellen 
Website: www.brabozik.be 
Facebook: Zwemclub Iloka Kapellen 

       



LESGEVERS 
Verantwoordelijke lesgevers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij vragen of problemen mag u steeds de lesgevers aanspreken! 
 

 

Sara Vanleynseele 
Sara.vanleynseelen@hotmail.com 

ZW1 

Olivia Kauwenberghs 
olivia_kauwenberghs@hotmail.com 

ZW2 

Jolien De Schutter 
jolien_de_schutter27@icloud.com 

ZW3 

Laura Mertens 
mertens098@gmail.com 

ZW4 

Viviane Kauwenberghs 
viviane_kauwenberghs@hotmail.com 

ZW5 


