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LEREN ZWEMMEN
een voorbereiding

Je hebt je zoon of dochter opgegeven voor de zwemlessen. Jullie zijn van

harte welkom! Helaas kan je niet direct starten, maar er zijn wel

mogelijkheden om je kind alvast voor te bereiden voor de zwemlessen.

Start met recreatief zwemmen: Neem (structureel) een duik in het water

en speel samen! Doe lekker gek in het water en geniet samen van het water.

Start met het waterwennen: Op de zaterdagochtend leren de kinderen

door middel van spelletjes hun waterangsten te overwinnen, worden ze

zeker en zelfstandig in het water en bouwen ze zelfvertrouwen op.

Start met spelletjes onder de douche: Maak de overgang naar het

zwembad kleiner door te spelen onder de douche.

Met deze tips kan je ook het zwemtraject verkorten!

Z W E M J U F  B A R B A R A
Zwemmen bij Barbara

CONTACT US

ZWEMONDERNEMING BARBARA

Holdingawei 49
9053 LV Feinsum

06 27 309 755

zwemondernemingbarbara@gmail.com
www.zwemondernemingbarbara.nl
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START MET
RECREATIEF
ZWEMMEN

De ABC zwemlessen zijn in

zwembad de blauwe golf

(Leeuwarden) en Zwembad It

Gryn (Stiens). Ideaal is dan om

vóór de eerste zwemles al

kennis te maken met het

lesbad. Om te oefenen en om

lekker samen te spelen raad ik

Stiens aan, want dat is een

prachtig, overzichtelijk bad

waar je heerlijk (binnen en

buiten) kan spelen.

Daarnaast biedt het zwembad

oefenuurtjes aan waar je

samen - zonder bandjes - kan

spelen en oefenen met de

materialen, die gebruikt 

 worden in de lessen.

ZWEMMEN BIJ BARBARA -   3   - WATERWENNEN



ZWEMMEN BIJ BARBARA -   4   - WATERWENNEN

De hele week bied Zwemonderneming Barbara waterwenlessen aan.

Maandag-, dinsdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagochtend. En de

dinsdag- en woensdagavond. Als je kind al 4 jaar is, dan kan je alleen komen

zwemmen op de zaterdagochtend. Informeer naar de mogelijkheden.

(Plekjes op zaterdag en de avonden zijn beperkt).

START MET WATERWENNEN

Te water gaan.

Verticaal voortbewegen in het water.

Draaien om lengte- en breedteas.

Uitblazen in het water.

Onder water gaan en oriënteren.

Voortbewegen van verticaal naar horizontaal.

Horizontaal voortbewegen.

Drijven.

Tijdens de les worden verschillende spelletjes aangeboden, waardoor de

kinderen kennis maken met de opbouw van het watervrij worden:

 'Hoe eerder een kind veilig is in het water, hoe beter het is'.



Als je kind al spetters kan verdragen en het leuk vindt om te douchen, dan
is de stap naar het zwembad snel gemaakt. Maar om dat te bereiken kan
je thuis al het volgende doen: 

Douche en speel samen (ouder of broertje/zusje) onder de straal.

Voorbeeld doet volgen.

Zing en maak het gezellig. Neem er de tijd voor.

Speel met speelgoed onder de douche. 

Loop met je speelgoed onder de staal door.

Gebruik een pop of knuffel als voorbeeld.

Neem de douchekop in de handen en laat het water over je heen lopen.

Zelf de regie houden.

Was je lichaam. Spoel de schuim af onder de straal.

Maak veel spetters: maak het speelgoed nat of elkaar.

Laat de regen over je wangen, oren, haar en gezicht lopen. Probeer niet

te wrijven in de ogen. Maar schud met je hoofd, knipper met je ogen en

doe lekker gek.

Laat je oren vollopen en schud het water er weer uit.

Vul bakjes, emmertjes en lege flesjes en leeg ze over jezelf heen.

Doe woordspelletjes samen. Hoor je onder de straal wat er gezegd

wordt? Of kan jij onder de straal een woord zeggen?

Hou je adem in onder de staal.

Doe je hoofd onder de straal en hou je ogen open. Probeer naar boven te

kijken.

Vang het water op met je handen en gooi het in de lucht.

Blaas in het kommetje van je handen. Hoe hard kan jij geluidjes maken?

Vul je mond met water en spuw deze weg.

Leg een (zwem)badje in de douche en speel in bad.

START MET SPELLETJES
ONDER DE DOUCHE
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SPEEL!
Het waterwennen start al vanaf 2 jaar. Waterwennen tot gemiddeld

4,5 jaar en dan starten met zwemslagen. Dat is dan ook de reden dat

Zwemonderneming Barbara het watervrij-zijn als voorwaarde heeft

om te mogen starten in de ABC Zwemlessen.


