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KINDEREN WATERVEILIG MAKEN VOLGENS 
DE NIEUWE LEERLIJN ZWEMMEN
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• De eerste les van de lessenreeks zullen de kinderen getest worden en 
in niveaugroepen worden ingedeeld. Ze ontvangen een badmuts in de 
kleur van de groep (verplicht te dragen).

• Er worden geen zwembrilletjes toegestaan bij de groepjes waterwennen 
en leren overleven. 

• De les start stipt, zorg dat je tijdig aanwezig bent!

Waar en wanneer kan mijn kind zwemles volgen?
• Reeks 1 start in de week van 10 september
• Reeks 2 start in de week van  3 december
• Reeks 3 start in de week van  11 maart

Tijdstip Locatie

Maandag 16.15 - 17.00 u SportinGenk Zwembad

 17.15 - 18.00 u SportinGenk Zwembad

Woensdag 15.00 - 15.45 u Zwembad Boxbergheide 

 16.00 - 16.45 u Zwembad Boxbergheide 

 17.00 - 17.45 u Zwembad Boxbergheide 

 18.00 - 18.45 u Zwembad Boxbergheide 

Zaterdag 08.30 - 09.15 u Zwembad Boxbergheide 

  09.30 - 10.15 u Zwembad Boxbergheide 

  10.30 - 11.15 u Zwembad Boxbergheide 



Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 OF Zwemlessen via zwemclub

Waterwennen 
Baby

Waterwennen 
Peuter

Waterwennen 
Kleuter

Waterwennen Leren overleven Leren veilig 
zwemmen

Leren veilig 
zwemmen

Zwemtechniek
en afstandszwemmen

Zwemtechniek
en afstandzwemmen

Brevet eendje Brevet  
pinguin

Eindbrevet
Zeehond

Eindbrevet
Dolfijn

Doel: kantveilig

Eindbrevet
Haai
Doel:

zwembadveilig

Eindbrevet 
Orka

Brevet
Zwemslag + afstand

vb Crawl 100m

Vanaf 9 jaar is
competitie mogelijk

Vanaf 10 jaar is
waterpolo mogelijk.

Inschrijven via Bondsspetters Genk
10 lessenreeks

3 lessenreeksen / jaar

Inschrijven via Dienst Sport
10 lessenreeks

3 lessenreeksen / jaar

Doorschuiven naar volgend niveau: de 4 niveaugroepen hebben
tegelijkertijd les. Kinderen die de vaardigheden van het brevet onder de 
knie hebben, schuiven automatisch door naar het volgende niveaugroepje.

Voorrangsregel: ingeschrevenen hebben voorrang bij inschrijven bij de 
volgende lessenreeks op dezelfde dag en uur.

Test brevet Orka: testafname i.s.m. Zwemclub Neptunus.

Inschrijven via Dienst 
Sport

10 lessenreeks
3 lessenreeksen / jaar

Max. 1 x 10 lessenreeks/
kind

Voorwaarde:  
vaardigheden Orka

Inschrijven via zwemclub

Voorwaarde: brevet Orka

LEEFTIJD
6-18 maanden               > 2,5 jaar         > 4 jaar              > 5 jaar                Brevet Orka 

www.sportingenk.be

Organisator:
Gezinsbond Bondspetters Genk

Organisator:
Dienst Sport Genk

Organisator:
Zwemclub Neptunus

TRAJECT ZWEMLESSEN 
VOOR KINDEREN



Deze activiteiten komen in aanmerking voor verhoogde tegemoetkoming (korting van 50%).

Om deze korting te verkrijgen, dien je een klevertje van je mutualiteit vóór je inschrijving binnen 

te brengen bij de Infobalie van het SportinGenk Park (tijdens de openingsuren).

IS JOUW KIND 5 JAAR OF MEER?

DIENST SPORT biedt zwemlessen aan. Een lessenreeks  
omvat 10 lessen van 45 minuten. De prijs bedraag 45 euro 
/ lessenreeks.

Wanneer kan je inschrijven?

Inschrijven kan vanaf  31 augustus 2018 

• online op vrijdag 31/8 vanaf 19 uur  
 via www.sportingenk.be   
• offline op maandag 3/9 tussen 12.30 u en 18.00 u aan de Infobalie. 
 (vanaf 18 uur worden de beschikbare plaatsen terug online vrijgegeven).

Inschrijven kan vanaf  30 november 2018 

• online op vrijdag 30/11 vanaf 19 uur  
 via www.sportingenk.be   
• offline op maandag 3/12 tussen 12.30 u en 18.00 u aan de Infobalie. 

(vanaf 18 uur worden de beschikbare plaatsen terug online vrijgegeven).

Inschrijven kan vanaf  1 maart 2019 

• online op vrijdag 1/03 vanaf 19 uur  
 via www.sportingenk.be   
• offline op maandag 4/03 tussen 12.30 u en 18.00 u aan de Infobalie. 

(vanaf 18 uur worden de beschikbare plaatsen terug online vrijgegeven). 

Meer info
SportinGenk Infobalie
E. Van Dorenlaan 144 - 3600 Genk - T 089 65 34 50
sportingenk@genk.be - www.sportingenk.be 



GENKER ZWEMVERENIGING NEPTUNUS

Is jouw kind jonger 
dan 5 jaar?
GSF BONDSSPETTERS organiseert watergewenning voor baby’s, 
peuters en kleuters tot 5 jaar. 
Regelmatig worden hiervoor inschrijfmomenten georganiseerd. 
Raadpleeg hiervoor hun website:

INFO - www.bloggen.be/gsfbondsspetters

• Zaterdag 9 september 2018 10.00 uur.
• Zaterdag 5 januari 2019 10.00 uur.
• Zaterdag 13 april 2019 10.00 uur.

Heeft jouw kind 
het Orka brevet gehaald?
Dan kan je terecht bij de Genker Zwemvereniging Neptunus.

INFO - www.gzvneptunus.be

Wens je te leren zwemmen 
onder persoonlijke begeleiding?
Privé zwemlesgevers begeleiden het kind individueel of per 2. 
Het aantal lestijden per week is af te spreken met de lesgever.

INFO - www.sportingenk.be

Meer info: Dienst Sportpromotie 
089 65 34 50 - www.sportingenk.be


