
Koninklijke Landense sportvereniging 

Zwemschool 

De kinderen leren vanaf 5 jaar op een 

leuke en aangename manier zwemmen. 

Plezier beleven in het water en water-

vrees overwinnen staan voorop, maar 

uiteraard wordt er ook voldoende aan-

dacht besteed aan “leren zwemmen” en 

de technische aspecten van de verschil-

lende zwemstijlen. Inspringen, duiken, 

tuimelingen maken, voorwerpen opdui-

ken, onder water zwemmen,… komen 

aan bod tijdens de lessen.  

 

Recreatief zwemmen 

Het sportzwemmen is een aanrader 
voor iedereen die graag zwemt. 
Je kan tot drie keer per week komen 
trainen om je conditie te onderhouden. 
Voor de gevorderde zwemmers wordt 
er gewerkt met  trainingsschema voor 
techniekverbetering en uithouding. 

Competitie 

De zwemmers van de zwemschool die echt gebeten zijn door de zwem-
microbe stromen door naar de competitie.  
De zwemmers worden ingedeeld volgens hun niveau en leeftijd.  
De intensiviteit en de hoeveelheid trainingen worden aangepast aan de 
trainingsgroep. 
De zwemmers van de competitie vormen een hechte groep waardoor ze 
elkaar blijven motiveren om de  (zware) trainingen vol te houden. 
De kwalitatief hoogstaande trainingen en bijpassende trainingsschema’s 

helpen om de persoonlijke doelen na te streven.  

Vele van onze zwemmers zwemmen mee op provinciaal en Vlaams niveau. 

We hebben ook enkele zwemmers die meedingen op Belgische niveau. 

Momenteel hebben we ook één zwemster die meetraint met de Vlaamse 

ploeg en dus verschillende internationale wedstrijden zwemt. 
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Missie 

Het aanbieden van een leven lang zwemmen individueel of met het hele gezin 

tegen een betaalbare prijs. En dit zowel in recreatief en competitief verband. 

 

Doel 

Ons zwemaanbod behouden en het verschil tussen recreatief en competitief 

zwemmen duidelijk profileren. We willen KLSVZ doen groeien in het aantal 

zwemmers maar we blijven het ontwikkelen van elke talent belangrijk vinden. 

Niet alleen de toppers hebben een plaats binnen onze club.  

 

Leden 

Ons ledenbestand is sterk uiteenlopend. We hebben een sterke basis in onze 

zwemschool met jongens en meisjes vanaf 5 jaar.  Onze bijna 300 leden zijn 

vooral wonende te Landen. 27%  komt uit de nabijgelegen steden en gemeen-

ten. 

 

 

Financieel plaatje 

KLSVZ haalt haar inkomsten voornamelijk uit lidgelden,  diverse 

activiteiten (wedstrijden, wafelverkoop, eetverkoop,…) en subsi-

dies. 

De professionalering van onze trainers en de stijging van de alge-

mene kosten leiden ertoe dat wij steeds opzoek zijn naar extra 

inkomsten om te kunnen blijven groeien en onze leden nog meer 

aan te bieden. 

Hieronder enkele investeringen waarvoor we extra budget zoeken: 

 Trainers nog beter bijscholen. 

 Kwaliteitsvolle stages organiseren 

 Buitenlandse wedstrijden ondersteunen 

 Extra clubkledij aanschaffen 

 Officials van wedstrijden vergoeden 

 … 

 

KLSVZ zwemt competitiewedstrijden in … 


