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Inleiding  
 

Bedankt voor uw inschrijving voor de zwemles van uw 
zoon/ dochter.  
 
Binnenkort mag uw zoon/ dochter starten met zwemles 
bij zwembad Brilmansdennen, hierover nemen wij 
telefonisch contact met u op. 
 
Uw kind gaat starten met zwemlessen voor het Zwem 
ABC. Dit traject bestaat uit 3 testmomenten. 
A na het behalen van het A- diploma beheerst uw 

kind de vaardigheden voor een zwembad zonder 
attracties, zoals zwembad Brilmansdennen 

B  na het behalen van het B- diploma beheerst uw 
kind de vaardigheden voor een zwembad met 
attracties, zoals een (wild) waterglijbaan, 
golfslagbassin en een stroomversnelling. 

C met het C- diploma op zak is uw kind een echte 
vriend van het water geworden. Uw kind beheerst 
dan de vaardigheden voor een zwembad met 
attracties en in open water zonder stroming of 
grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere 
sloten/vaarten ( behalve in de zee)    

Zwembad Brilmansdennen werkt naar het A- diploma in 
4 verschillende niveaus. Ieder niveau bestaat uit 2 
stappen met verschillende onderdelen die uw kind gaat 
leren. Uiteindelijk haalt uw kind in 8 stappen zijn of haar 
diploma A. 
 
Niveau 1 & 2  : waterdiepte 86 cm. ( max. 10 kinderen) 
Niveau 3 : waterdiepte 86 cm. ( max. 10 kinderen) 
Niveau 4 : waterdiepte 200 cm.  ( max. 12 kinderen) 
B & C   : waterdiepte 200 cm. ( max. 15 kinderen) 
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Lestijden: 
Diploma A: 
Spetterles 
Niveau groep 1  
Maandag en donderdag  15:00 uur       
Dinsdag    17:00 uur 
Vrijdag    17:00 uur       
zaterdag    10:00, 11:00 & 12:15 uur 
Niveaugroep 2  
Maandag en donderdag   16:00 & 17:00 uur     
Dinsdag             15:00 & 16:00 uur 
Vrijdag    15:00  
Zaterdag    10:00, 11:00 & 12:15 uur 
Niveau groep 3  
Maandag en donderdag  16:00 & 17:00 uur     
Dinsdag en vrijdag  15:00 & 16:00 uur  
Zaterdag    10:00, 11:00 & 12:15 uur 
Niveau groep 4  
Maandag en donderdag  16:00 & 17:00     
Dinsdag en vrijdag  15:00 & 16:00      
Zaterdag    10:00, 11:00 & 12:15 uur 
 
Diploma B   
Maandag en donderdag  15.00 uur    
Dinsdag    17.00 uur 
Vrijdag    16:00 uur     
Zaterdag    09.00 uur 
 
Diploma C  
Maandag     15.00 uur    
Donderdag    15:00 uur     
Zaterdag    09.00 uur 
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Zwemles 
Plezier tijdens de zwemles vinden wij ontzettend 

belangrijk. Wij spelen zoveel mogelijk in op de 

belevingswereld van de kinderen. Gebruik van leuke en 

uitdagende materialen is hier een onderdeel van. Wij zijn 

ervan overtuigd dat leren zwemmen op deze manier niet 

alleen leuk is, maar ook heel effectief.  

Bij zwembad Brilmansdennen werken we in 4 

niveaugroepen naar een A diploma. In ieder niveau 

moeten 2 stappen behaald worden om door te stromen 

naar het volgende niveau. Dat betekent dat er 8 stappen 

doorlopen moeten worden voor het behalen van een A 

diploma. De onderdelen uit iedere stap moeten goed 

beheerst worden alvorens uw kind gaat beginnen aan 

een volgende stap. De volgorde van stappen hebben 

een logische opbouw op weg naar diploma A. Voor 

iedere stap staat een bepaalde kleur die de kinderen in 

de vorm van een polsbandje krijgen. Dit polsbandje is 

één van onze beloningsmiddelen. Daarnaast kan iedere 

zweminstructeur in één oogopslag zien in welk niveau 

uw zoon of dochter zwemt. Dit bandje is dus een extra 

veiligheidsmaatregel en het dragen van dit bandje is dan 

ook verplicht!  

Hierna staat vermeld wat de kinderen per stap gaan 

leren. 
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Niveau 1 instructiebad- diepte 86 cm 
De doelstelling bij niveau 1 is uw zoon/ dochter watervrij 

te maken. 

Stap 1 (bandje lichtgroen) 

• Verplaatsen in het water en spetters verdragen 
• Bellen blazen op en onder water 
• Springen vanaf de kant en geheel onder water 

gaan, zelfstandig uit het water klimmen(86 cm) 
• Oriënteren onder water (iets van de bodem 

opduiken met ogen open) 
• Vallen en opstaan (dolfijnen) 

 
Stap 2 (bandje donkergroen) 
 

• 5 sec drijven op de rug (zonder hulp middel)) 
• 5 sec drijven op de buik met het gezicht in water 

(zonder hulpmiddel) 
• 3 meter voortbewegen op de buik met het gezicht 

in het water  
• 3 meter voortbewegen op de rug zonder 

hulpmiddel 
• Kennis maken met enkelvoudige rugslag 
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Niveau 2 instructiebad- diepte 86 cm 
De doelstelling bij niveaugroep 2 is het aanleren van de  

bewegingsvormen van de rugslag, schoolslag, rugcrawl 

en borstcrawl 

Stap 3 ( bandje roze) 

• Op de buik van de glijbaan glijden 
• Horizontaal een draai om de lengte as maken 
• 3 meter rugcrawl beenslag met een goede 

techniek 
• 3 meter borstcrawl beenslag met een goede 

techniek 
• 8 meter enkelvoudige rugslag met voldoende 

stuwing, zonder hulpmiddelen 
 

Stap 4 (bandje paars) 
 

• Via de glijbaan door een gat in een zeil zwemmen 
• 8 meter schoolslag benen met stuwing en 

ademhaling 
• 8 meter aanleren combinatie schoolslag met 

ademhaling 
• 3 meter beginners borstcrawl 
• 3 meter beginners rugcrawl 
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Niveau 3 wedstrijdbad- diepte 86 cm 
De doelstelling van niveaugroep 3 is het verbeteren van 

de zwemslagen en het opbouwen van de basisconditie. 

Stap 5 (bandje oranje) 

• 15 meter enkelvoudige rugslag zonder 
hulpmiddel 

• 15 meter schoolslag combinatie met 
hulpmiddelen ( met stuwing en ademhaling) 

• 3 meter borstcrawl zonder hulpmiddel (gezicht in 
het water, geen ademhaling) 

• 3 meter rugcrawl zonder hulpmiddel 
• Rechtstandige sprong in dieper water en terug 

zwemmen naar de kant (zonder hulpmiddel) 
 

Stap 6 (bandje rood) 
 

• Beginners duik 
• 3 meter onder water zwemmen door een gat in 

een zeil in dieper water 
• 15 meter schoolslag met een kurk (goede 

techniek, stuwing en ademhaling) 
• 5 meter borstcrawl zonder hulpmiddel (gezicht in 

het water) 
• 5 meter rugcrawl zonder hulpmiddel 
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Niveau 4 wedstrijdbad- diepte 200 cm 
De doelstelling bij niveaugroep 4 is, afstanden verlengen, 

hulpmiddelen afbouwen  en voorbereiden op het diploma 

zwemmen 

Stap 7 ( bandje lichtblauw) 

• Met een duik te water gaan en vervolgens 3 
meter onder water zwemmen door een gat in een 
zeil. 

• 25 meter schoolslag zonder hulpmiddel en met 
een goede techniek 

• 1 x voetwaarts richting bodem zakken zonder 
hulpmiddelen 

• 25 meter enkelv. rugslag zonder hulpmiddel met 
een goede techniek 

• 5 meter rugcrawl, armen moeten over het water 

• 5 meter borstcrawl, armen moeten over het 
water, gezicht in het water, ademhalen niet 
verplicht 
 

Stap 8(bandje donkerblauw) 
 

• 25 meter schoolslag met een goede techniek, 1 x 
voetwaarts richting bodem zakken zonder 
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hulpmiddelen gevolgd door 25 meter enkelv. 
rugslag met een goede techniek, gevolgd door  

• 25 meter schoolslag gevolgd door 25 meter 
enkelvoudige rugslag. 

• Met kleding  rechtstandige sprong in een hoepel 
gevolgd door 15 sec watertrappen 

• Met kleding 12,5 meter rugslag en uit het water 
klimmen zonder gebruik van trap 

• Met kleding 12,5 meter schoolslag en uit het 
water klimmen zonder gebruik van trap 

• Enkele slagen zwemmen gevolgd door 5 
seconden drijven op de buik, enkele slagen 
zwemmen gevolgd door draai naar rug en 10 sec 
drijven op de rug 

• 60 seconden watertrappelen in diep water met 
behulp van armen en benen, 2 keer een draai om 
de lengte- as 
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Diploma B: 
 

De eisen van het A-diploma worden bij B verder 
geoefend en uitgebreid.  
Uw kind moet langere afstanden zwemmen, draaien/ 
rollen, duiken, watertrappen met alleen de benen, onder 
een vlot doorzwemmen, onder water zwemmen (6 
meter), richting de bodem gaan en gekleed zwemmen. 
Zwemlestijden B: 
Maandag 15:00   Dinsdag 17:00  
Donderdag 15:00   Vrijdag           16:00 
Zaterdag 09:00   
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Diploma C: 
 

Wie A zegt, zegt ook B en C! 
Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor uw 
kind bij het behalen van ieder diploma steeds vaardiger 
wordt. 
De zwemdiploma's A en B zijn de eerste belangrijke  
stappen in de zwemopleiding, maar wie ook diploma C 
haalt is pas echt 'zwemveilig' en heeft een paspoort voor  
een leven lang zwem- en waterplezier.  
Een kind met diploma A, B en C kan zich goed redden in 
alle zwembaden, buitenwater en bij vrijwel alle 
activiteiten in, op en aan het water. 
 
Bij het C diploma moet je nog grotere afstanden 
zwemmen, 6 meter onder water en in een wak boven 
komen, watertrappen alleen met de armen en 
verplaatsen. De zwemslagen worden verder geoefend en 
verfijnd. Je leert vanuit het water naar de bodem te 
duiken, rollen van de kant en onder  
en over de mat heen te gaan. Verder leer je de 
hurksprong, wrikken en zwem je nu naast een lange 
broek, shirt en schoenen ook met een jas aan.  
Zwemlestijden C: 
Maandag    15:00 uur 
Donderdag    15:00 uur   
Zaterdag    09:00 uur 
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Amani: 
Om fysieke, motorische of psychische redenen kan het 
zijn dat de reguliere lessen onvoldoende kunnen bieden 
wat een kind nodig heeft om te leren zwemmen. Dan kan 
de AMANI-groep, met maximaal 5 leskinderen op 
woensdagmiddag, een uitkomst zijn. Zo kan elk kind, met 
op zijn of haar toegespitste aandacht en benadering, in 
een rustige maar motiverende sfeer leszwemmen. 
Zwemlestijd: 
Woensdag  17:00 en 17.30 uur  
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Volwassen zwemles: 
Leren (beter) zwemmen zonder angst 
Wie als kind geen zwemles heeft gehad, zal als 
volwassene vaak niet (goed) durven zwemmen. Maar het 
kan ook voorkomen dat je angst voor water hebt 
gekregen en niet meer verder het water in durft dan 
pootje baden langs de waterkant. 
 
Jammer om daardoor een koele duik op een warme 
zomerdag of waterpret met je (klein)kinderen te moeten 
missen. Ook meedoen aan aquasporten en genieten van 
water activiteiten kan lastig zijn, als je je niet vertrouwd in 
het (diepere) water voelt. 
 
(Beter) leren zwemmen kan op elke leeftijd 
Het is heel goed mogelijk om op latere leeftijd goed of 
beter te leren zwemmen. Veel deelnemers aan het 
volwassenen zwemmen zeggen later dat ze eigenlijk 
veel eerder over die drempel hadden gewild. 
 
De manier van lesgeven is met persoonlijk gerichte 
aandacht in een kleine groep.  
Zwemlestijd: 
Maandag  14:00 – 14:45 uur 
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Zwem ABC 
Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma A heb 

je laten zien een basisconditie te hebben en de 

basisvaardigheden te beheersen om op een veilige 

manier te bewegen en te recreëren in een zwembad 

zonder attracties. Je kunt je redden als je onverwacht in 

het water valt. Zwemdiploma A is de opstap naar 

Zwemdiploma B en het complete Zwem- ABC. 

Diploma A Vaardigheden: 

A1 proef Survival (met kleding) 

Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong 
voorwaarts, na het bovenkomen aansluitend 

15 seconden watertrappen, gevolgd door 

12,5 meter zwemmen, proef afronden met 

Zelfstandig uit het water op de kant klimmen 

 
A2 proef onder water oriëntatie 

Van de kant te water gaan met een sprong (duiken 
heeft de voorkeur), gevolgd door (zonder boven te 
komen) 

Onder water zwemmen door een gat in een verticaal in 
het water hangend zeil dat zich op 3 meter van de 
(start-) kant bevindt 

 
A3 proef Conditiezwemmen 

25 meter schoolslag, gevolgd door 

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door 

25 meter schoolslag onderbroken door 1 keer 
voetwaarts richting de bodem te zakken, gevolgd door 

25 meter enkelvoudige rugslag 
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A4 proef Borst- en rugcrawl  

5 meter borstcrawl 

5 meter rugcrawl 

 
A5 proef Je vertrouwd voelen in het water 

Enkele slagen zwemmen op de buik, aansluitend 

5 sec drijven op de buik, aansluitend enkele slagen 
zwemmen, gevolgd door 

Halve draai naar rugligging, gevolgd door 

10 seconden drijven op de rug 

 
A6 proef  

Van de kant te water gaan met een sprong naar 
keuze, gevolgd door 

60 seconden watertrappen met gebruik van armen en 
benen, waarin 2 keer, al watertrappend, een hele draai 
om de lengte- as gemaakt wordt 
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Diploma B Vaardigheden: 
 

B1 proef Survival (met kleding) 

Achterwaarts te water gaan, aansluitend 

15 seconden watertrappen, gevolgd door 

50 m zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een 

drijvend voorwerp door zwemmen, proef afronden met  

Zelfstandig uit het water op de kant klimmen 

 

B2 proef Onder water oriëntatie  

Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te 

komen) 

Onder water zwemmen door een gat in een verticaal in 

het water hangend zeil dat zich op 6 meter van de 

start- kant bevindt. 

  

B3 proef Conditiezwemmen  

25 meter schoolslag, gevolgd door 

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door 

25 meter schoolslag, gevolgd door 

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door 

25 meter schoolslag, gevolgd door 

25 meter enkelvoudige rugslag, onderbroken door 2 

keer een halve draai om de lengte- as (van rug naar 

buiken van buik naar rug) 
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B4 proef Borst- rugcrawl 

10 meter borstcrawl  

10 meter rugcrawl  

 

 

B5 proef Je vertrouwd voelen in het water 

In het water springen met een sprong naar keuze, 

aansluitend 

15 seconden drijven op de rug, gevolgd door 

5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met 

gebruik van armen in de richting van een drijvend 

voorwerp, gevolgd door 

20 seconden met gebruik van een drijvend voorwerp 

blijven drijven  

 

B6 proef Boven water oriënteren en verplaatsen 

Van de kant te water gaan met een sprong naar 

keuze, aansluitend 

60 seconden watertrappen met verplaatsen in 

meerdere richtingen, met gebruik van armen en 

benen, proef afronden met 

1 keer voetwaarts richting de bodem zakken  
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Diploma C Vaardigheden: 
 

C1 proef Survival (met kleding) 

Te water gaan met een rol voorover, aansluitend 

 15 seconden watertrappen, gevolgd door 

30 sec verticaal drijven met gebruik van een drijvend 

voorwerp, gevolgd door 

5 meter voortbewegen op de rug met gebruik van de 

armen 

 

Te water gaan met een sprong waarbij het hoofd 

boven water blijft, aansluitend 

100 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder 

een drijvend voorwerp door zwemmen en 1 keer over 

een drijvend voorwerp heen klimmen, proef afronden 

met 

Zelfstandig uit het water klimmen 

 

Te water gaan met een sprong naar keuze, enkele 

slagen zwemmen, aansluitend 

1 meter voor een verticaal in het water hangend zeil 

onder water gaan en onder water zwemmen door het 

gat in het zeil.   

 

C2 proef onder water oriëntatie 

Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te 

komen) 

Onder water zwemmen door een gat in een verticaal in 

het water hangend zeil dat zich op 6 meter van de 

(start-)kant bevindt, proef afronden met  
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Naar de oppervlakte zwemmen, oriënteren en 

bovenkomen in een soort wak.  

 

C3 proef Conditiezwemmen  

75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer 

hoofdwaarts richting bodem gaan, gevolgd door 

75 meter enkelvoudige rugslag 

 

C4 proef Borst- Rugcrawl 

15 meter borstcrawl  

15 meter rugcrawl 

 

C5 proef Boven water oriënteren en verplaatsen  

Van de kant te water gaan met een sprong naar 

keuze, aansluitend  

30 seconden watertrappen met gebruik van armen en 

benen met verplaatsen in meerdere richtingen, 

gevolgd door 

15 seconden drijven op de rug, proef afronden met 

30 seconden watertrappen met de benen 
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Kledingeisen afzwemmen 

 
Kledingeisen afzwemmen Zwemdiploma A 

• Badkleding. 

• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen,  

• Lange broek (broeken die naadloos aansluiten op de huid 

zijn niet toegestaan geen legging of pyjama). Het is 

toegestaan dat je kind in plaats van een broek/blouse een 

jurk of rok/blouse draagt. De jurk/rok moet tot de enkels 

• Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn 

toegestaan; schoenen zonder harde zool zijn niet 

toegestaan). 

 

Kledingeisen afzwemmen Zwemdiploma B 
• Badkleding. 

• T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen. 

• Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op 

de huid zijn niet toegestaan geen legging of pyjama). Het 

is toegestaan dat je kind in plaats van een broek/blouse 

een jurk of rok/blouse draagt. De jurk/rok moet tot de 

enkels 

• Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn 

toegestaan; schoenen zonder harde zool zijn niet 

toegestaan). 
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Kledingeisen afzwemmen Zwemdiploma C 

 
• Badkleding. 

• T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen. 

• Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op 

de huid zijn niet toegestaan geen legging of pyjama). Het 

is toegestaan dat je kind in plaats van een broek/blouse 

een jurk of rok/blouse draagt. De jurk/rok moet tot de 

enkels 

• Jas met lange mouwen 
Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn 

toegestaan; schoenen zonder harde zool zijn niet 

toegestaan). 

 

• Na het behalen van het donkerblauwe bandje 

zwem je iedere zwemles een gedeelte met kleding 

aan zowel voor diploma A, B als C  
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Lespakketten 
Alle zwemlessen voor diploma A, B en/of C voor een vaste 
prijs? 
Wilt u vooraf weten welk bedrag u kwijt bent aan de 
zwemlessen voor uw kind, kies dan voor één van onze 
lespakketten. Voor een vaste prijs kan uw kind alle 
zwemlessen volgen die nodig zijn om het betreffende diploma 
te behalen. Alleen de kosten voor het startpakket dienen als 
extra voldaan te worden. 
 
Uiteraard kunt u de betaling van de zwemlessen ook voldoen 
met een 5-lessenkaart. U betaald dan eenmalig het startpakket 
en vervolgens een leskaart van 5 lessen welke 6 weken geldig 
is. 
Deze 5-lessenkaart moet u periodiek met een nieuw  tegoed 
opwaarderen. 
 
Vanaf de betaling van het startpakket heeft uw kind, onder 
begeleiding van een betalende volwassene, gratis toegang. 
Deze gratis toegang blijft geldig tot hij/zij gediplomeerd is voor 
de verschillende diploma’s waaraan uw kind deelneemt. 
 
Bij de pakketten ABC en A kan het bedrag in 1x worden 
voldaan of u kiest voor betaling in 3 termijnen . De totaalprijs is 
dan hoger.  De termijn betalingen zijn als volgt: 1e termijn bij 
aanvang, 2e termijn bij 4 maanden, 3e termijn bij 8 maanden. 
 
U heeft de mogelijkheid tot de volgende zwemles 
pakketten. Alle pakketten zijn met diplomagarantie *: 

• Pakket A, B & C 

• Pakket A 

• Pakket B (alleen mogelijk bij aanvang B- niveau) 

• Pakket C (alleen mogelijk bij aanvang C- niveau) 

• Pakket B & C (alleen mogelijk bij aanvang B- niveau) 
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Een pakketprijs biedt de volgende voordelen: 
• Alles inbegrepen. U hoeft daarnaast alleen nog voor 

het startpakket te betalen 
• Diploma garantie, ongeacht de duur van het 

zwemlestraject* 
Voorwaarden van de lespakketten zijn: 

• U betaalt eenmalig €25,- bij opgave 
• Bij de start van de zwemles kunt u aangeven of u een 

lespakket wenst of kiest voor het zwemlestraject met 
een 5-lessenkaart. 

• Tot het moment van aanschaf van de 3e 5-lessenkaart 
bieden wij de mogelijkheid om over te stappen van 
een 5- lessenkaart naar het lespakket(diploma A). De 
reeds betaalde lessen worden verrekend. Na dit 
moment kunt u niet meer overstappen. 

• U kunt alleen een pakket B, C of B/C aanschaffen voor 
aanvang van de eerste B of C zwemles. Nadien is dit 
niet meer mogelijk. Een eventueel tegoed op de 5 
lessenkaart kan bij de aanschaf van een pakket 
verrekend worden. 

• De pakketten zijn gebaseerd op deelname aan de 
reguliere zwemlessen. 

• We behouden ons het recht voor om de aanschaf van 
een lespakket te weigeren of om te zetten naar een 5 
lessenkaart. 

• Wanneer u stopt met de zwemlessen heeft u geen 
recht op restitutie van de reeds betaalde termijnen. 

• De pakketten zijn gebaseerd op maximaal 1 les per 
week. 

• Zwemlespakketten zijn persoonsgebonden en 
onbeperkt geldig. 

• Voor alle overige vragen kunt u zich wenden tot de 
receptie van het zwembad 

  
* in uitzonderlijke gevallen wordt een A,B of C- certificaat uitgereikt. 
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Kijklessen 
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Diplomazwemmen 
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Tarieven zwemles 
  

Inschrijving 
diploma A incl. 
diplomageld 

€25,00    

Enkele les 60 
min 

€11,90    

Leskaart 5- 
lessen (6weken 
geldig) 

€55,30    

Pakket ABC** €738,00 1e €300,00 2e €300,00 3e €163,00 

Pakket A** €572,00 1e €240,00 2e €240,00 3e €117,00 

Pakket B (alleen 
mogelijk bij 
aanvang B- 
niveau) 

 
€116,00 

   

Pakket C (alleen 
mogelijk bij 
aanvang C- 
niveau) 

 
€95,00 

   

Pakket B & C 
(alleen mogelijk 
bij aanvang B- 
niveau) 

 
€188,00 

   

     

 
* in uitzonderlijke gevallen wordt een A- certificaat uitgereikt.  
Onder voorbehoud van type- en/of drukfouten 
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Vakanties 

Tijdens de reguliere schoolvakanties gaan de 

zwemlessen niet door. Met uitzondering van de eerste 

zaterdag in de vakantie. 

Leerlingenvolgsysteem 
 

Wij maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem. 

Hiermee kunt u de vorderingen van uw zoon/ dochter 

bekijken en behouden.  

U kunt zich op verschillende manieren inloggen: 

http://webshoplosser.recreatex.be/  

 

via deze link kunt u uw zwemabonnement ook 

opwaarderen. 

Of via de gratis Sportcom App van zwembad 

Brilmansdennen, deze kunt u downloaden via Apple app 

store of via Google Play voor Android gebruikers.  
 
De inloggegevens kunt u bij de receptie van het 
zwembad aanvragen wanneer uw zoon/ dochter met de 
zwemles start. Wanneer u uw zoon/ dochter online heeft 
aangemeld gebruikt u deze inloggegevens  

http://webshoplosser.recreatex.be/
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Tot slot 
 
Mocht u als ouder(s) en/of verzorger(s) informatie hebben 
die voor ons belangrijk is en u wilt deze met ons delen dan 
horen wij dat graag. Dit komt het lesgeven en de 
voortgang ten goede.  
 
  

 

Heeft u desondanks een klacht? Neem dan zo spoedig 

mogelijk contact met ons op door een mail te sturen naar 

zwembad@losser.nl of spreek een van onze 

medewerkers aan, ook kunt u gebruik maken van ons 

klachtenformulier die af te halen is bij de receptie.  

 

 

Namens alle medewerkers danken wij u voor het in ons 

gestelde vertrouwen en wensen wij u en uw kind een 

plezierige en leerzame tijd in ons zwembad 

 

 

Zwembad Brilmansdennen 

Bookholtlaan 11  

7581 BB Losser 

053- 5381800 

zwembad@losser.nl 

 

mailto:zwembad@losser.nl
mailto:zwembad@losser.n
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Openingstijden 

Dag Doelgroepen bad Wedstrijd bad 

 

Maandag 

07.00 – 14.45 

Periode okt –mrt  

07:00 -08.30 

12:00 – 14:45 

20.00 – 21.00 

07.00 – 14.45 

Periode okt –mrt  

08:45 -12.00 2banen 

19.15 – 21.00 

 

Dinsdag  

07.00 – 08.30 

12.00 – 13.15 

20.00 – 21.00 

07.00 – 14.45  

 

19.30-21.00 

 

Woensdag 

07.00 – 08.30  

12.00 – 15.00 

19.30 – 21.00 

07.00 – 17.00 

Incidenteel gesloten 

van 14:30 tot 17:00 

19.15- 21.00 

 

Donderdag 

07.00 – 08.30 

12.00 – 14.45 

20.00 – 21.00 

07.00 – 14.45 

 

19.15 – 21.00 

 

Vrijdag 

07.00 – 09.00 

11.45 – 13.45 

 

18.30 – 20:30 

 18.30 – 20.30* 

07.00 – 13.45 

 

    18.30 – 20.30 

 18.30 – 20.30* 

 

Zaterdag  

 

Gesloten voor recreatief zwemmen. 

 

Zondag 

 

09.00-13.00 

 

09.00-13.00 

*Let op discozwemmen t/m 12 jaar, gesloten voor 

recreatief zwemmen 

Het kan voorkomen dat er in een deel van het zwembad 

doelgroepen/ zwemlessen worden gegeven. Er zullen altijd 

2 banen gereserveerd zijn om recreatief te zwemmen 


