
GROEN

In de groene groep leren we ons
verplaatsen in alle richtingen,

voorwerpen van de bodem opduiken,
uitblazen in de water, statisch en

dynamisch drijven in het water (op de
buik/rug en springen van de kant.

Kortom alle aspecten om zwemmen
en water leuk te vinden! 

 

GEEL 

Nu we water en zwemmen leuk vinden
gaan we in de gele groep verder met
het inoefenen van de beenbeweging
van crawl en rugslag dit steeds met

onze armen in een pijl. We leren
draaien van onze buik naar onze rug

en duwen af van de muur. In deze
groep maken we voor het eerst kennis

met het 25-bad.
 

ROOD

Na de 2 groepen gevorderde
watergewenning is het nu tijd om aan
de slagen te beginnen. In deze groep

leren we de zijwaartse ademhaling
crawl gecombineerd met de

armbeweging. De armbeweging van
rug staat hier ook op het menu. 

we leren salto's maken in het ondiep.

PAARS

Na het aanleren van de basis van
crawl en rug is het nu tijd om de

schoolslag aan te leren. Op het einde
van deze groep kunnen de kinderen

coördinatie schoolslag met het hoofd
boven water. uiteraard blijven we hier

ook de basis van crawl en rugslag
herhalen. 

Tijdens de groep zullen we ook steeds
meer zwemmen in het competitiebad. 
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BLAUW

In deze groep zwemmen we volledig in het

competitiebad. We vervolmaken de 3

slagen (schoolslag, crawl en rugslag) en

leren de golfbeweging van vlinder aan. 

De startduik op de blok wordt verder

ingeoefend, samen met het keerpunt

schoolslag en crawl. Op het einde van deze

groep kunnen we van elke slag 50m

zwemmen. 

WIT

In de witte groep is het alle geleerde
bewegingen verder inoefenen en

verder verbeteren. 
we kunnen dan 100m van elke slag,
een mooie startduik nemen en de

keerpunten van crawl, rug- en
schoolslag. 

Na deze groep ben je klaar om te
starten in het competitieteam of

jeugdsportzwemmen.

KLSVZ

meer info kan je

terugvinden op 

klsvz.be 

of 

zwemschool@KLSVZ.be

ORANJE

Nu we de basis van schoolslag, crawl
en rugslag kunnen gaan we in deze

groep vervolmaken. We leren de
ademhaling van schoolslag en blijven

werken aan de basis van crawl en
rugslag. Instructie duiken behoord tot

de doelen. 
Op het einde van deze groep kunnen
we 25m schoolslag, crawl en rugslag

uitvoeren zonder vliezen. 


