
Algemene informatie:
- Survival en drijven komen in elk niveau terug. Er worden per niveau steeds hogere eisen aan deze elementen gesteld.
- Het kledingpakket wordt per niveau uitgebreid, waarbij in niveau 5 met het zwaarste pakket geoefend wordt. 
  Wij vinden het belangrijk dat kinderen ervaren hoe het is om met een regenjas aan te zwemmen.
- In niveau 5 wordt de vleugelvrijtoets afgenomen.  Jouw kind verdient hierbij het vleugelvrijbandje. Het toetsmoment is in de les en wordt niet aangekondigd. 

Vleugelvrij
Kinderen met een vleugelvrijbandje mogen tijdens het recreatief zwemmen alleen bij Vondersweijde zonder zwemvleugels zwemmen, mits zij begeleid worden door een volwassene met
een zwemdiploma. De spelregels worden samen met het bandje uitgereikt. Wij willen je er op wijzen dat jouw kind, tot het behalen van zijn/haar vleugelvrijbandje, te allen tijde 
zwemvleugels moet dragen.

Niveauwijzer 

Niveau 1
Recreatiebad ondiep
Duur  +/- 10 weken

Verbeteren van techniek
- watervrijheid
- crawlbeenslagen met
  zoomers 

Nieuw
- survival trucjes
- begin totaalslag 
  borstcrawl
- begin totaalslag 
  rugcrawl
- begin enkelvoudige 
  rugslag

Accenten
- survival met het hoofd 
  in het water zonder  
 duikbril

Kleding 
- t-shirt

Niveau 0 
Recreatiebad ondiep
Duur  +/- 6 weken

Watervrij worden
- drijven buik & rug
- met zoomers zwemmen
- borstcrawl benen
- rugcrawl benen
- survival

Accenten
- survival en watervrij
  worden. Hiermee wordt 
  bedoeld dat je kind zich, 
  door plezier te beleven, 
  veilig en vertrouwd gaat 
  voelen in, met en rondom
  het water.

Niveau 5
Wedstrijd bad
Duur +/- 10 weken

Verfijnen techniek 
- afbouwen van de 
  hulpmiddelen bij schoolslag 
- crawlslagen
- onder water zwemmen door 
  een gat in een duikscherm,
  dat op 5 m afstand ligt
- alle survival elementen

Nieuw
- duiken vanaf het startblok
- Vleugelvrijbandje

Kleding
- t-shirt met lange mouwen
- lange broek
- water/surf schoenen 
- regenjas

Niveau 6
Wedstrijd bad
Duur +/- 8 weken

Alles op diploma niveau 
- conditie
- afstanden
- zwemslagen
- survival elementen 

Diplomazwemmen        
=  FEEST!!

Kleding 
- lange mouwen
- lange broek
- water/surf schoenen
           

Niveau 2
Recreatiebad diep
Duur  +/- 8 weken

Verbeteren van techniek
- totaalslag borstcrawl
- totaalslag rugcrawl
- enkelvoudige rugslag
- kopsprong

Nieuw
- schoolbeenslag
- onder water oriëntatie op
  diepte en afstand
- te water gaan 
- hoekduik

Accenten
- onder water zwemmen
 
Kleding 
- t-shirt 
- korte broek

Niveau 4
Wedstrijd bad
Duur  +/-20 weken

Verbeteren van de afstanden en 
afbouwen van hulpmiddelen
- afstanden crawlslagen 
  uitbreiden, met en zonder 
  zoomers
- afbouwen van de hulpmiddelen bij
  schoolslag naar kurk 5
- rugslag zonder hulpmiddelen

Nieuw
- duiken
- onder water zwemmen door een 
  gat in een duikscherm, dat op 3m 
  afstand ligt
- koprol van de hoge rand

Accenten 
- conditie uitbreiden bij alle   
  zwemslagen

Kleding 
- t-shirt met lange mouwen
- lange broek
- water/surf schoenen

Niveau 3
Recreatiebad diep
Duur +/- 20 weken

Verbeteren van techniek en afstand
- enkelvoudige rugslag
- schoolbeenslag
- borstcrawl en rugcrawl benen
- afstand en diepte onder water
  zwemmen uitbreiding

Nieuw
- aanleren schoolslag met buis met 
  kurk 5 
- verbeteren schoolslag van buis met
  kurk 5 naar alleen een kurk 7 
- met koprol te water gaan

Accenten
- bij de borstcrawl ademhaling 
  aan de zijkant.
- schoolslag zelfstandig
  doorzwemmend, zonder voorbeeld

Kleding 
- t-shirt met lange mouwen 
- korte broek
- water/surf schoenen


