Vlaardingen, 22 januari 2018

Geachte ouder,
Per 1 februari voeren wij nieuwe diploma’s in. Met ingang van deze datum hanteren wij de diplomalijn A, B en C van
de Envoz. Het voordeel van deze nieuwe diploma’s is dat ze een erkenning hebben van ’s wereld grootste organisatie
op het gebied van het aanleren van zwemvaardigheden: de Internationale Federatie van Swimming Teachers
Associations (IFSTA).

Op de zwemdiploma’s zijn de eisen in vier talen vermeld, namelijk Engels, Duits, Frans en Nederlands.
De eisen van de internationale diploma’s zijn gebaseerd op waterveiligheid, overlevingsvaardigheden en
zwemvaardigheden. Op de achterzijde treft u de specifieke eisen van de drie diploma’s aan.
De duur van de opleidingsweg zal even lang zijn als bij de oude diplomalijn van de NRZ|NPZ.
De kinderen die gaan deelnemen aan het aanstaande diplomazwemmen krijgen het internationale Envoz-diploma.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende websites:
http://www.envoz.nl/zwemouders/diplomalijn.html
http://www.ifsta.co.uk/
Wij vertrouwen erop dat met deze nieuwe lijn meer zal aansluiten bij de internationale eisen die aan de
zwemvaardigheden van uw kind worden gesteld.

Met vriendelijke groet,
Erica Toussaint
Coördinator zwemzaken

EISEN ZWEMDIPLOMA’s A-B-C
A-diploma (Otter)
Met extra kleding (hemd, onderbroek, blouse of T-shirt, korte broek, sokken en schoenen)
1. Spring van de kant en zwem 25 meter op de buik (schoolslag). Zwem onder een mat door en
zwem aansluitend 25 meter op de rug (enkelvoudige rugslag).
2. Spring van de kant en ga 1 minuut watertrappelen met de benen en/of armen.
Met zwemkleding
3. Spring van de kant en zwem 75 meter op de buik (schoolslag).
4. Spring met een rechtstandige sprong in het water en zwem 25 meter op de buik (zwemslag naar
keuze), onderbroken door een (hoek)duik door een hoepel op ongeveer 1 meter onder het wateroppervlakte.
5. Spring van de kant en zwem 25 meter enkelvoudige rugslag en 25 meter rugcrawl.
6. Zwem 7 meter beginnersborstcrawl.
B-DIPLOMA (Bever)
Met extra kleding (hemd, onderbroek, blouse of T-shirt, korte broek, sokken en schoenen)
1. Spring van de kant, zwem 50 meter op de buik (schoolslag) en zwem 50 meter op de rug (enkelvoudige rugslag).
Dit wordt onderbroken door éénmaal onder een mat door te zwemmen en
éénmaal over een mat heen te klimmen.
2. Spring van de kant en ga 1 minuut watertrappen met de beide beentechnieken (gelijk- en ongelijkzijdig).
Met zwemkleding
3. Spring met een hurksprong in het water en zwem 25 meter op de buik (zwemslag naar keuze)
onderbroken door een (hoek)duik door een hoepel, en zwem zonder boven te komen door een
volgende hoepel. (de afstand tussen de hoepels is ongeveer 3 meter en 1 meter onder het wateroppervlak).
4. Spring van de kant en zwem 100 meter op de buik (schoolslag) en 100 meter op de rug (75 meter
enkelvoudige rugslag en 25 meter rugcrawl).
5. Ga met een kopsprong in het water en zwem zonder boven te komen 7 meter onder water. Haal
een voorwerp van de bodem (op ongeveer 2 meter diepte) en laat dat boven water zien.
6. Zwem 12,5 meter borstcrawl.
C-DIPLOMA (Zeehond)
Met extra kleding (Hemd, onderbroek, blouse of T-shirt met lange mouwen, lange broek, sokken en schoenen)
1. Spring van de kant, zet vervolgens af van de kant en zwem zonder boven te komen 5 meter onder
water.
2. Spring van de kant en drijf 10 seconden in de Paddestoel-drijfhouding.
3. Spring met een hurksprong in het water en vervoer in rugligging een drenkeling over 10 meter
en reik haar/hem aan de kant aan.
4. Zwem 50 meter schoolslag. Verwijder voor het verlaten van het water de extra kleding.
Met zwemkleding
5. Zwem 12,5 meter borstcrawl.
6. Zwem 25 meter rugcrawl en 25 meter samengestelde rugslag.
7. Zwem 10 meter met een bal en gooi de bal daarna 2 meter ver.
8. Ga met een medekandidaat in het water, blijf ongeveer 2 meter uit elkaar en gooi de bal een
aantal keren naar elkaar over.
9. Drijf 10 seconden en zink dan door uit te ademen.
10. Verplaats je 5 meter door het water door middel van met sculling op de rug.
11. Ga met een startsprong in het water en zwem 250 meter met een slag naar keuze.

