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VOORWOORD

Geachte leden, ouders van leden, geïnteresseerden, …

Leuk dat je onze brochure in handen hebt. Misschien ben je lid van onze club en wil je weten 
wat we te vertellen hebben. Misschien heb je interesse in onze club en wil je weten wat we 
te bieden hebben. Misschien ben je gewoon nieuwsgierig en dat mag natuurlijk ook.
Wij, de Vrije Zwemmers Wenduine – De Haan, zijn een vereniging die zwemsport wil aanbie-
den in vele vormen. We beginnen bij de allerkleinsten, maar we bieden zwemmen aan, aan 
mensen van alle leeftijden. Echt iedereen kan bij ons leren zwemmen.

ZWEMMEN
We beginnen natuurlijk bij de WATERGEWENNING voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. Die 
kinderen kunnen nog niet zwemmen. Ze leren in onze eerste groepjes letterlijk ‘wennen aan 
het water’. We doen dit op een speelse manier. In ons tweede groepje dagen we de kindjes 
meer uit. Ze moeten ook durven springen, spelen, kopje onder, … In ons derde groepje leren 
we al enkele zwembewegingen. We bereiden de kinderen voor op zwemlessen, we leren de 
kinderen echter niet zwemmen.
Wanneer de kinderen jonger dan 12j een brevet van 25 meter behalen zijn ze van harte 
welkom in het ‘grote bad’ voor het RECREATIEF ZWEMMEN. We oefenen het zwemmen 
verder in. We verbeteren de stijl en we leren ook spelenderwijs de andere stijlen aan.
Volwassenen en jeugd ouder dan 12j moeten ten minste 200 m kunnen zwemmen zonder 
stoppen in een zwemstijl naar keuze.
Geen nood als je het zwemmen nog niet onder de knie hebt. We leren ook volwassenen 
graag zwemmen tijdens START MET ZWEMMEN.
Ook WEDSTRIJDZWEMMERS zijn welkom in onze club. Vanaf 6 jaar tot veteranen 50+ 
begeleiden we jullie graag.

REDDEND ZWEMMEN
Als extra aanbod binnen onze club kan je aansluiten bij het REDDEND ZWEMMEN met 
een gespecialiseerde trainer. Je moet ten minste 200 m kunnen zwemmen zonder stoppen 
in een zwemstijl naar keuze.

TRIATLON
Ook voor TRIATLON kan je bij ons terecht. Zwemervaring, fietscapaciteit en loopvermogen 
zijn geen uitgangspunt. We verwachten wel dat je de beginselen kent van één zwemstijl, bij 
voorkeur crawl. Je moet beschikken over een racefiets, fietskledij en enige fietservaring. Voor 
lopen moet je toch iets verder staan dan ‘Start to run’.
We verwelkomen je graag op één van onze activiteiten.

Christian Ossieur
Voorzitter Vrije zwemmers Wenduine-De Haan

ALLE INFO

Wielingenzwembad te Wenduine

MAANDAG
17.30—18.00u Watergewenning (kinderen tussen 3 en 6 jaar)
 in het instructiebad – Eendje
18.00—18.30u Watergewenning (kinderen tussen 3 en 6 jaar)
 in het instructiebad – Zeepaardje
18.30—19.00u Watergewenning (kinderen tussen 3 en 6 jaar)
 in het instructiebad – Zeehond
17.30—18.00u Onze allerkleinste beginnende zwemmertjes Otter
18.00—18.45u Recreatief kleintjes (-12j) Haai
18.45—19.30u Recreatief kleintjes (-12j) Orka
19.30—20.30u Recreatief jeugd (+12j) + kandidaat redders in opleiding
20.30—21.30u Recreatief volwassenen + beginnende zwemmers

WOENSDAG
17.15—18.00u Reddend zwemmen voor de jeugd
(recreatieve en beginnende reddende zwemmers)
18.00—18.45u Reddend zwemmen voor de jeugd
(wedstrijdzwemmers en geselecteerde recreatieve jongeren +10j)
18.45—19.45u Redden zwemmen (wedstrijdzwemmers +12j + redders in opleiding)
19.45—20.30u recreatief zwemmen volwassenen

VRIJDAG
16.00—17.00u Start met zwemmen – september tot eind april

ZATERDAG
11.30—12.30u Wedstrijdzwemmers -
beginnende Reddend Zwemmen - stijlverbetering -
beginnende triatleten
12.30—14.00u Gevorderde triatleten

’S AVONDS
18.00—20.00u Reddend Zwemmen

ZWEMTRAININGEN



de allerkleinsten (3 tot 6 jaar) op een speelse manier laten kennismaken 
met het zwembad.

Wij willen onze allerkleinsten, welke nog niet kunnen zwemmen, voorberei-
den naar hun eerste stappen naar zwemlessen “leren zwemmen”.

Wat houdt dit in?
• kennismaking met het zwembad
• hygiëne in en om het zwembad
• watergewenning
• zich voortbewegen in het water
• “kopje onder” gaan
• drijven op het water

We beogen hiermee een ideale start tot het leren zwemmen,
maar het “leren zwemmen” op zich gebeurt via privé lessen.

Alle watergewenningslessen worden gegeven door gediplomeerde trainer(ster)s.

Maandagavond 
17.30-18.00u watergewenning (kinderen tussen 3>6 jaar) in het instructiebad – Eendje 
18.00-18.30u watergewenning (kinderen tussen 3>6 jaar) in het instructiebad – Zeepaardje
18.30-19.00u watergewenning (kinderen tussen 3>6 jaar) in het instructiebad – Zeehond

Wij starten telkens de eerste maandag van september om 17.30 uur
met een infoavond voor alle nieuwkomers.
De eerste twee lessen zijn gratis als kennismaking met de club en de watergewenning.

Lidgeld:
100 euro voor een gans jaar > inkom zwembad + verzekering inbegrepen.
N.B.: de eerste twee beurten zijn gratis als kennismaking met onze vereniging.

START MET WATERGEWENNING
Maandag en woensdagtrainingen – specifiek zwemmen
Watergewenning: 100 euro  
Kinderen tot en met 12 jaar: 100 euro  
Vanaf 13 jaar + volwassenen: 110 euro

Start met zwemmen  
aanleren en verbeteren van de zwemstijlen: (deze sessie loopt van sept. tot eind april) 110 euro

Start met triatlon + gevorderde triatleten
recreatief triatlon: 150 euro

Reddend zwemmen  
reddend zwemmen: 160 euro  

Combinatie met maandag- en woensdagzwemmen
Leden, welke reeds zijn aangesloten bij één van vernoemde items en hiervoor het volle-
dig lidgeld hebben betaald, kunnen zich nog bijkomend aansluiten voor de maandag- en 
woensdagtraining, mits betaling van het hiervoor voorziene lidgeld, nl. bijkomend lidgeld 
voor
Maandag- en woensdagtraining: 55 euro

In het lidgeld inbegrepen:
• lidgeld geldig voor een volledig jaar (uitgezonderd: Start met zwemmen van sept. tot eind april)
• verzekering voor de activiteiten in clubverband
• gratis inkom in het zwembad tijdens de voorziene trainingsessies
 waarvoor het lid zijn lidgeld heeft betaald
• vanaf een tweede lid van hetzelfde gezin geniet elk volgend lid een korting
 van 5 euro op het jaarlijks lidgeld.

NUTTIG OM TE WETEN:
Gedeeltelijke terugbetaling lidgeld door tussenkomst van uw mutualiteit 
Via de ziekteverzekering kan een terugbetaling van het lidgeld bekomen worden. Vraag 
het formulier aan (of via hun site downloaden). Dit formulier kan afgegeven worden aan 
de clubverantwoordelijke aan de inkom gedurende de maandagtraining. Deze kan je de 
volgende maandag, ingevuld, terug opvragen.
Tussenkomst lidgeld via uw OCMW
In tijden van economische crisis wordt bespaard op uitgaven zoals opleiding, genees-
kundige zorgen als ook op lidgelden voor sport, cultuur, enz… Omdat kinderen hiervan 
niet de dupe mogen worden, hebben wij een overeenkomst met het OCMW, welke via 
federale subsidies kunnen tussenkomen in het lidgeld. Neem gerust contact op met uw 
plaatselijk OCMW.

LIDGELD



Zwemmen is fun, zwemmen is gezond.

Zwemmen is na fietsen en wandelen de meest beoefende sportactiviteit in Vlaanderen.
Die populariteit is te danken aan een combinatie van factoren: ‘t is leuk, gezond, veilig
en toegankelijk voor iedereen en alle leeftijden.
Zwemmen is goed voor je conditie, figuur en humeur, het hele jaar door.
Maar hoe begin je eraan en nog belangrijker, hoe houd je het vol?
Door deel te nemen aan ons initiatief “Start met Zwemmen” van de VZW Vrije Zwemmers 
Wenduine – De Haan, geven we je alvast een duwtje in de rug.

Waar? “Wielingenzwembad” in Wenduine
Wanneer? Vrijdagavond van 16.00 tot 17.00 uur

Wij starten ieder jaar op de eerste vrijdag van september met een infoavond om 
18.00 uur in de vergaderzaal van de sporthal “Haneveld” Nieuwe steenweg 74, 8420 
De Haan.

Voorwaarden: wij verlangen een elementaire kennis van één van de zwemstijlen
schoolslag en/of crawl.
Lidgeld: 110 euro (van september tot eind april)

START MET ZWEMMEN INFO AVONDEN

Interesse?, kom zeker eens langs. 

> Tentoonstellingsruimte van de “Wielingen” Graaf Jansdijk, Wenduine:
“Watergewenning” – “Zwemmen algemeen”
Voor onze nieuwkomers organiseren wij ieder jaar een infoavond de eerste maandag van 
september om 17.30 uur. Tijdens de infoavond wordt onze zwemvereniging toegelicht en 
jullie vragen beantwoord. De eerste twee trainingen zijn gratis als kennismaking met de 
zwemsport en onze vereniging.

“Start met Reddend zwemmen”
Voor de kandidaten “Reddend Zwemmer” organiseren wij ieder jaar een infoavond de eer-
ste woensdag van september om 16.00 uur met een korte toelichting over onze doelstel-
ling van het initiatief “Start met Reddend Zwemmen “. Vervolgens kan om 17,15 uur kennis 
worden gemaakt met een demonstratie van een training.

> Vergaderzaal Sporthal “Haneveld” 1e verdiep, Nieuwe Steenweg 74, De Haan:
“Start met Zwemmen”
Elke eerste vrijdag van september organiseren wij om 18.00 uur een infoavond voor alle 
nieuwkomers met een korte toelichting over ons initiatief “Start met zwemmen” en waar je 
de gelegenheid krijgt om vragen te stellen.

“Start met Triatlon”
Elke eerste vrijdag van september organiseren wij om 19.00 uur een infoavond voor alle 
nieuwe kandidaat triatleten met een korte toelichting over onze doelstelling van het initiatief 
“Start met Triatlon “.Ter plaatse kan men kennis gemaakt met de nieuwe groep van vorig jaar 
en de gevorderde triatleten.

Meer informatie gewenst? Aarzel niet om ons te contacteren...
vrije.zwemmers.wenduine@gmail.com
De eerste twee trainingen zijn gratis als kennismaking met de zwemsport en onze vereniging.

NUTTIG OM TE WETEN:
Het nemen en gebruik van foto’s door de vereniging in het kader van de activiteiten van de verenigng
Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten om de vereniging afbeeldingen/
fotos’s van hem/haar te maken, als ook om deze afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van 
de verening. Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestem-
ming op elk moment in te trekken. Eventuele schade, die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal 
door het lid worden vergoed.
Europese verordering GDPR – privacy verklaring
Als gevolg van de Europese verordening GDPR (General Data Protection Regulation) dienen wij als VZW Vrije 
Zwemmers Wenduine - De Haan een “Privacyverklaring” op te stellen ter bescherming van de persoonsgege-
vens, welke wij bijhouden van onze leden. Deze verklaring is terug te vinden op onze website.



Triatlon Team Vrije Zwemmers Wenduine – De Haan

Zwemervaring, fietscapaciteit en loopvermogen is geen uitgangspunt. Wij streven er naar 
om iedereen te motiveren die de stap wil zetten naar de triatlon. Hen voldoende bij te staan 
om op een degelijke en verantwoorde wijze zich voor te bereiden op hun eerste triatlon.

De zwemtrainingen zijn onder begeleiding van gediplomeerde trainers in het Wielingen-
zwembad te Wenduine, nl. 
• zaterdag van 11.30 tot 12.30 uur beginnende triatleten / van 12.30 tot 14.00 uur de ge-
vorderde triatleten
• woensdagavond is een bijkomende zwemtraining mogelijk van 19.45 tot 20.30 uur.
• vanaf mei tot eind augustus wordt elke dinsdagavond om 18.30 uur gezwommen in open 
water in de St Pietersplas te Brugge.
• gedurende de zomermaanden juli – augustus wordt er onder begeleiding van de strand-
redders gezwommen in zee om 10.30 uur vanaf de hoofdreddingspost op het strand van 
Wenduine.

De looptrainingen:
• elke dinsdag is er een duurloop met start om 19.15 uur Wielingenzwembad.
• van september tot eind april is er elke donderdagavond om 19.15 uur een interval training 
met start aan de sporthal Haneveld
• van mei tot eind augustus wordt de dinsdagtraining verplaatst naar de woensdagavond 
om 19.00 uur Wielingenzwembad

De fietstrainingen:
• elke zondagmorgen om 09.00 uur met start aan het Wielingenzwembad.  
• van mei tot eind augustus wordt de donderdag de looptraining vervangen door een twee-
de fietstraining met start om 19.00 uur aan het Wielingenzwembad.

START MET TRIATLON

Koppeltrainingen:
Op regelmatige tijdstippen worden er de zondagmorgen koppeltrainingen voorzien, hetzij
- fietsen met aansluitend een looptrainingen
- volledige koppeltrainingen met 1/2u zwemmen – 45km fietsen en 10 km lopen.

Heeft de sportmicrobe jou te pakken gekregen of ben je op zoek naar een nieuwe 
sportieve uitdaging?

INFOAVOND:
Vergaderzaal  Sporthal “Haneveld”  Nieuwe Steenweg 74 te 8420 De Haan:
Interesse? Elke eerste vrijdag van september organiseren wij om 19.00 uur een infoavond 
voor alle nieuwe kandidaat triatleten met een korte toelichting over onze doelstelling van het 
initiatief “Start met Triatlon “.Tevens kan kennis worden gemaakt met de nieuwe groep van 
vorig jaar en de gevorderde triatleten.

> vrije.zwemmers.wenduine@gmail.com



Algemeen

Onze vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Sportfederatie “SPORTA” voor de erkenning 
als sportvereniging.
Binnen deze sportfederatie bestaan verschillende sporttakken zoals “Zwemmen”.
De doelstelling is om de recreatieve zwemmer een aangepast wedstrijdprogramma aan te 
bieden.
In West-Vlaanderen worden, door de aangesloten clubs elk seizoen een zestal interclub 
wedstrijden georganiseerd, onder het motto “deelnemen is belangrijker dan winnen”.  
Het interclub seizoen wordt jaarlijks afgesloten met een provinciaal “Sporta Swim Cup”.
Deze wedstrijden zijn zowel bedoeld voor de allerkleinsten (zwaantjes -8j) als voor de vete-
ranen (Masters). De te zwemmen afstanden variëren van 50 tot 200 meter. Eenmaal per jaar 
wordt er binnen het Vlaamse landsgedeelte een wedstrijd georganiseerd voor lange afstand, 
nl. 400 en 1500 meter.

INFO WEDSTRIJDZWEMMEN

Voor de opleiding “REDDER AAN ZEE” zijn alle toelatingsvoorwaarden,
inschrijvingsformulier en andere nuttige inlichtingen terug te vinden op de website:

www.redderaanzee.wobra.be
Voorbereidng tot de opleiding:
De voorbereiding richt zich specifiek op het zwemmen o.a.
- stijlverbetering – uithouding en motivatie tot doorzettingsvermogen 
- voor te bereiden op het praktisch gedeelte van de zwemproef

Toch enkele nuttige tips:
- minstens 16 jaar oud zijn op 01 augustus van het inschrijvingsjaar

Vooraf (vóór 01 september) inschrijven via:
- het inschrijvingsformulier (zie website)
- inschrijvingsformulier laten invullen door je huisarts
- ingevuld inschrijvingsformulier opsturen naar v.z.w. WOBRA
 Diksmuide Heirweg 06 te 8210 Zedelgem
- het verschuldigde bedrag storten op rekeningnr. (zie website)

Na inschrijving regelmatig de website consulteren (alle informatie wordt bekomen via deze 
website – er worden je geen brieven of uitnodigingen toegestuurd) o.a.:
- eerste cursusdag
- cursussen via de website af te halen
- datum toelatingsproef
- enz…

Voor alle verdere nuttige inlichtingen, kan je zich wenden tot de hoofdtrainer. 

INFO REDDER AAN ZEE



Wat doen wij?

Met onze club richten we ons op het reddend zwemmen. Dit is een allesomvattende sport, 
want naast de zwembadproeven zijn er ook strand- en zeeproeven. In het zwembad zijn er 
individuele proeven en aflossingsproeven. In openwater heb je loopproeven en verschillende 
zeeproeven, waarbij je bijvoorbeeld een parcours moet afleggen met een rescue board.
Elke week kan je komen trainen. De mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan een 
trainingsstage. 
   
Ook dit jaar nemen we deel aan verschillende wedstrijden die zowel in het zwembad als in 
open water doorgaan. Via de reddingssport proberen we ook verschillende reddingstechnie-
ken aan te leren die van pas kunnen komen wanneer iemand in het water in nood is. 
De club heeft met de trekker van het permanent overlegorgaan van de Vlaamse Trainers-
school ook de directeur van alle opleidingen redden in zijn midden.
Als je later kustredder, hoger redder of zeeredder wilt worden, dan ben je bij de Vrije Zwem-
mers aan het juiste adres.

Voordelen van een VZW-lid reddend zwemmen:

• Verzekering. Ieder lid is verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de ver-
plaatsing van en naar de trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle clubactiviteiten.
• Kwaliteitsvolle trainingen. De club beschikt over meerdere trainers die jaarlijks sportspeci-
fieke opleidingen volgt.
• Het driemaandelijks lifesaving magazine ‘De Boei’. Deze lifesaving magazine van RedFed 
zit boordevol informatie en bijdragen over de reddingssport, jeugdsport, redding, reanimatie, 
EHBO, ... Het valt bij elk lid die deelneemt aan wedstrijden gratis in de bus.
• Een leuke sfeer waar sport, spel en plezier elkaar vinden.
• Mogelijkheid tot het behalen van Vlaamse tot internationale reddersdiploma’s.

INFO REDDEND ZWEMMEN VRIJE ZWEMMERS WENDUINE - DE HAAN

e-mail: vrije.zwemmers.wenduine@gmail.com
facebook: Vrije zwemmers Wenduine- De Haan

website: www.vrijezwemmers.be

Trainingen:

Elk lid moet steeds voldoen aan de volgende startcriteria, want de basisopleiding om te leren 
zwemmen wordt door de VZW op andere trainingsmomenten aangeboden.
• Minimum leeftijd 10 jaar worden in het lopende jaar.
• De schoolslagtechniek beheersen
• 100m vlot crawl kunnen zwemmen
• 50m rugslag kunnen zwemmen
Indien je voldoet aan de criteria, kan je aansluiten. Elk lid mag 2 keer gratis proberen.
De trainingssessies reddend zwemmen gaan door in het zwembad van Wenduine.
Onderstaande trainingsmomenten kunnen aangepast worden.

Woensdag:
17.15-18.00u: reddend zwemmen voor de jeugd (recreatieve en beginnende reddende zwemmers).
18.00-18.45u: wedstrijdzwemmers en geselecteerde recreatief jongeren (+10 jaar).
18.45-19.45u: wedstrijdzwemmers, geselecteerde jeugdigen, redders in opleiding (+12 jaar).

Zaterdag:
11.30-12.30u: bijkomende zwemtraining reddend zwemmen
18.00-20.00u: bijkomende zwemtraining reddend zwemmen
Tijdens de zomermaanden worden er aparte sessies voorzien om op het strand en in de 
zee te trainen.

Voor de kandidaten “Reddend Zwemmer” organiseren wij ieder jaar een infoavond 
de eerste woensdag van september om 16.00 uur met een korte toelichting over 
onze doelstelling van het initiatief “Start met Reddend Zwemmen “. Vervolgens kan 
om 17.15 uur kennis worden gemaakt met een demonstratie van een training.
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Waterwennen 1 – Brevet Eendje
1. Ik zit in het water en spat mezelf nat
2. Ik spring in het water op en neer
3. Ik stap door het water naar een drijvend  
 voorwerp
4. Ik blaas grote bellen met mijn mond
 in het water
5. Ik stap op mijn handen als een krokodil

Waterwennen 2 – Brevet zeepaardje
1. Ik kruip onder water door een hoepel
2. Ik spring vanop de kant (aan een handje)
3. Ik verplaats me in het diepe als een aapje
 langs de kant
4. Ik blaas belletjes met mijn hoofd helemaal
 onder water
5. Ik drijf als een ster op mijn rug
 (hoofd ondersteund)
6. Ik stuw een drijvend voorwerp naar
 de overkant

... zwemmen
is dolfijn !...

ZWEMMEN MET FRED BREVET
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Stationsstraat 13, 8420 De Haan
Tel. 059 80 03 23

kantoor.piet.halewyck@verz.kbc.be

www.kbcagent.be/piethalewyck

Wij helpen u graag.

     Uw KBC-Verzekeringsagent, altijd een stapje voor


