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Het zwem ABC...
Buiten zwemmenen
i s beter zwemm
Kinderen leren bij Zwembad De Klomp zwemmen
op een kindvriendelijke manier. De groepen zijn
klein en er is veel aandacht voor elk kind.
Én… buiten zwemmen is beter zwemmen!
Een lagere omgevingstemperatuur en de golfslag
dragen bij aan goed en veilig leren zwemmen.
In De Klomp maken we uw kind stap voor stap
vertrouwd met het water. Gedurende het zwem
ABC traject leert uw kind de elementaire zwemtechnieken. Door de logische opbouw wordt het bij
het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger.
Kom leszwemmen bij Zwembad De Klomp:
• Leerlingvolgsysteem
• Rechtstreeks contact met zwemonderwijzers
• Altijd kijkles
• Ook ‘s winters zwemles, in een binnenbad.
Voor meer informatie kijk op zwembaddeklomp.nl
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Omdat zwemmen leuk is
Om je zwemvaardigheid na het Zwem-ABC nog verder
te vergroten kun je in Zwembad De Klomp verschillende zwemvaardigheidsdiploma’s halen. Bij alle disciplines zijn 3 diploma’s te halen.

Snorkelen de wereld onder water
Je leert hoe je moet omgaan met een snorkelbuis,
duikbril en zwemvliezen. Met een snorkelbuis en een
duikbril gaat de onderwaterwereld voor je open.

Survivalzwemmen wat doe je in nood?
Wat moet je doen wanneer jou of een vriendje iets
overkomt in het water? Of, wat moet je juist niet doen?
Bij Survivalzwemmen leer je allerlei vormen van reddend zwemmen en oefen je overlevings- vaardigheden.

Zwemvaardigheid Leer nog beter zwemmen
Bij zwemvaardigheidzwemmen gebruik je je hele
lichaam dus je werkt ink aan je conditie. Je leert (nieuwe) zwemslagen en je techniek verbeteren.

Kijk voor meer informatie op zwembaddeklomp.nl
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Walperterwei 27a, 8731 CD Wommels•(0515) 331225 / 06 20 34 33 80
www.zwembaddeklomp.nl

