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Ruim achttien procent van ons waterrijke land bestaat uit zeeën, 
rivieren, meren, plassen, kanalen en slootjes. Nogal wiedes dat 
onze rekeltjes moeten leren zwemmen! En dat is heus geen straf. 

Voor het aanleren van zwemslagen is een peu-
ter echt nog te jong. Zwemscholen adviseren 
kinderen met zwemles te laten starten vanaf 
vier of vijf jaar. Omdat kinderen van die leeftijd 
nog niet zo sterk zijn, kiezen sommige ouders 
ervoor nog even te wachten. Kinderen van zeven 
of acht leren veel sneller zwemmen omdat hun 
motoriek beter ontwikkeld is. Dat scheelt weer 
in de kosten en het gedoe. �	 
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Gaf in de jaren negentig nog 90% van de 
scholen zwemles, tegenwoordig is dat stukken 
minder; nog niet de helft van de scholen biedt 
nu schoolzwemmen aan. Het is geen door de 
staat opgelegde verplichting, dus wordt er 
flink op bezuinigd. Doet jouw school wel aan 
schoolzwemmen, maar is dat niet gericht op 
het halen van zwemdiploma’s, dan kan je er na-
tuurlijk voor kiezen je kind de diploma’s buiten 
schooltijd te laten halen. 
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Eerst het slechte nieuws: voor de meest ouders is zwemles de hel 
op aarde. Huilende kleuters die niet onderwater durven, drie kwar-
tier wachten in een snikhete kantine die naar de frituur stinkt, 
maillootjes aantrekken over beentjes die nog net niet droog zijn, 
de ouder die het leuk vindt om zijn kind naar zwemles te brengen 
moet nog geboren worden. Is zwemles leuk? 
Nee, niet voor jou. Tip: beschouw de zwemles als een voetbal-
training. Een sportieve activiteit van je kind, zonder dat je in de 
stromende regen staat! En maak er wat aangenaams van: neem 
een kop koffie met een gevulde koek en lees eindelijk je boek uit. 
Drie kwartier voor jezelf! Overdag! 
Maar het gaat natuurlijk om de kindertjes. Er daar zit het goede 
nieuws: kinderen vinden zwemmen leuk en kinderen vinden leren 
leuk. Een simpel optelsommetje leert ons dat kinderen zwemles 
leuk vinden. Het plezier van zwemmen staat voorop, roepen de 
zweminstructeurs om het hardst. Daarom leren kinderen eerst 
aan het water te wennen door middel van spelletjes. Pas als ze er 
klaar voor zijn gaan ze een stapje verder. Laat overigens vooral 
niet doorschemeren dat jij zwemmen het ergste vindt dat er is. Je 
kind heeft nog geen last van bikinistress en zwemmerseczeem, die 
trauma’s komen later wel. Enne… als je eenmaal het glimmende 
hoofdje van je spruit ziet dat rillend en druipend z’n zwemdiploma 
in de lucht houdt, ben je alle ellende meteen vergeten. '( ! #) * + , $ $ - . / ! .0 ( ( - % 1 * , ! - ! * / $ * , 12 # ( ") /) # ! * &
Ieder kind leert zwemmen in zijn eigen tempo. Misschien raast 
jouw kind door iedere stap heen, misschien doet ie er wat langer 
over om het felbegeerde diploma in handen te krijgen. Vanwege 
zijn motoriek of angst voor water bijvoorbeeld. Maar veruit de 
meeste kinderen doen er zo’n 42 klokuren over om hun zwem-
diploma A te halen. Met de diploma’s B en C zijn ze dan nog 
gemiddeld 12 klokuren zoet. Per diploma. 3) . "( ! . ! * % 1 * , ! - ! * # ! - ! * 0 ( ( - / $ * �  ! " , 12 # ( ") 4� &

Sinds oktober 1998 kent Nederland het zogenaamde Zwem-ABC, 
in het leven geroepen door de Nationale Raad Zwemdiploma’s 
(NRZ). Het Zwem-ABC bestaat uit de diploma’s A, B en C. Het is 
een compleet pakket, maar veel kinderen haken af na hun A- of 
B-diploma. Als je uitgangspunt is dat je kind ‘kan zwemmen’ is 
daar natuurlijk niets mis mee, maar het predicaat ‘zwemveilig’ 
krijgt het pas na het behalen van alle diploma’s. 
Het hele proces van leren zwemmen begint altijd met het leren 
kennen en als prettig ervaren van water. Kinderen moeten kunnen 
drijven op borst en rug, in het water gaan en er weer uit klimmen, 
draaien van borst naar rug en weer terug en onder water gaan, 
kijken en zoeken voordat de tweede fase aanvangt. 

Leren zwemmen, het moet. Om niet te verdrinken natuur-

lijk. En om optimaal te kunnen genieten van het subtropisch 

zwemparadijs! Maar net als bij alle andere zaken die een 

mens zich moet aanleren gaat het vaak niet zonder slag of 

stoot. Het is best moeilijk, en ook niet altijd leuk. Het kan 

heel lang duren, en het kost handenvol geld. Het is eigenlijk 

net rijles… Maar, net als met het halen van je rijbewijs, het 

is de moeite meer dan waard. Heb je het felbegeerde papier 

eenmaal op zak, dan begint het leven pas echt! Voor het 

zover is beantwoordt Rekels hier de meest gestelde vragen 

over zwemles. 5� � �  � 
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Ieder jaar verdrinken ongeveer twintig kinderen in Nederland. 
Dat is gelukkig al veel minder dan vroeger, maar nog steeds 
verschrikkelijk. Het merendeel daarvan bestaat uit kleintjes 
tot vijf jaar, en dan vooral jongetjes. In meer dan de helft van 
de gevallen verdrinken kinderen in hun eigen tuin of heel dicht 
bij huis. Juist voor die jonge kinderen is het belangrijk te leren 
zelfredzaam te worden in het water. Veel zwembaden bieden 
Guppy-zwemmen (0-2 jaar, samen met ouders) en Puppy-
zwemmen (2-4 jaar) aan, en/of ‘overlevingszwemmen’; 
lessen waarbij een kind leert hoe hij zichzelf in veiligheid kan 
brengen na een val in het water. 

“Een kind dat goed kan zwemmen heeft 
daar een leven lang plezier van!”
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Hierin kunnen dan de zwemslagen worden aangeleerd: de 
enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Maar 
ook andere zaken komen aan de orde, zoals onderwater zwem-
men, duiken, gekleed zwemmen en naar de bodem gaan. 
Kinderen leren op speelse wijze zwemmen, met veel spelletjes 
dus. Maar de eisen voor het behalen van de diploma’s liegen er 
niet om. Drie meter onderwater zwemmen door een gat in een 
zeil voor je A-diploma, gekleed onder een vlot doorzwemmen 
voor je B, en 100 meter schoolslag met een koprol voorover en 
een hoekduik naar de bodem, afgetopt met 100 meter enkelvou-
dige rugslag voor je C?! Doe ze dat maar eens na! 3) . %( � . ! ! * �  ! " , 12 #( ") *( $ ! @ / . &
42 klokuren doen kinderen gemiddeld over het behalen van hun 
A-diploma. Dat kun je vermenigvuldigen met de uurprijs van de 
zwemlessen om de kosten te bereken. Als de zwemlessen van je 
kind geen uur duren, maar drie kwartier of een half uur, moet je 
dat natuurlijk wel in je berekening meenemen... 
Op de site www.nederlandsezwembaden.nl staat een andere 
berekening voor de kosten van het A-diploma, die uitgaat van 
een tijdspanne van anderhalf jaar voor het behalen van het 
eerste diploma. Het aantal lessen dat een kind gemiddeld voor 
een A-diploma nodig heeft is dan 67 (weken). De diploma’s B 
en C zijn beide binnen 10 weken te behalen. Vermenigvuldig dat 
met de kosten van een zwemles en voilà: daar staat je vakantie… 
Tel daar nog de eventuele inschrijf- en afzwemkosten bij op en 
wees dan vooral heel gelukkig dat je kind kan zwemmen. 
Mocht je inkomen ontoereikend zijn voor de broodnodige zwem-
lessen, dan kan het zijn dat de gemeente of het Jeugdsportfonds 
(een deel van) de kosten kan dragen. Vraag dat na bij je gemeen-
te en/of kijk op www.jeugdsportfonds.nl. � % %) * .( @ / ( ( % � ! # A " 1 B * % 1 * , # ! - ! * �  ! " " ! * &

Er zijn een hoop plekken op aarde waar kinderen uitstekend 
hebben leren zwemmen van hun ouders. Het zwem-abc, of 
iets vergelijkbaars, is daar misschien wel volkomen onbekend. 
Je kunt je kind best (deels) zelf leren zwemmen, bijvoorbeeld 
met behulp van een online zweminstructieprogramma als het 
Australische uSwim: www.uswim.com. 
Het is natuurlijk wel belangrijk dat je zelf de zwemtechnie-
ken goed beheerst, en die dus ook goed aanleert bij je kind. 
Zelf zwemles geven scheelt geld, maar het is geen makkie. 
En het is echt belangrijk dat het goed gebeurt: een kind dat 
goed kan zwemmen heeft daar een leven lang plezier van! •


