
Woensdagavond 

17.30 uur - 18.00 uur ondiep bad 1 en 2  

18.00 uur - 18.30 uur ondiep bad 1 en 2 

18.30 uur - 19.00 uur ondiep bad 3  

17.00 uur - 17.40 uur Diploma A 

17.40 uur - 18.20 uur Diploma B en C 

18.20 uur - 19.00 uur Zwemvaardigheden 1, 2 en 3  

17.00 uur - 17.40 uur/17.40 uur-18.20 uur Snorkelen 

 

Vrijdagavond 

18.00 uur - 18.30 uur ondiep bad 1 en 2 

18.30 uur - 19.00 uur ondiep bad 1 en 2 

19.00 uur - 19.30 uur ondiep bad 3 

18.00 uur - 18.40 uur Diploma A, Zwemvaardigheden 1, 2 en 3  

18.40 uur - 19.20 uur Diploma B en C  

18.40 uur – 19.10 uur Snorkelen 

19.30 uur - 20.00 uur  IK POLO 

 

Zwemtijden elementair zwemmen 

Hoera, B of C Diploma gehaald!! En dan?? 

Zwemmen is een gezonde sport met de minste sportblessures. 

MNC biedt vele mogelijkheden om de zwemsport te blijven 

beoefenen na diploma C. Bij zwemvaardigheid 1 leer je veel 

nieuwe dingen zoals samengestelde rugslag, vlinderslag en 

bodemduiken. Je kweekt er veel uithoudingsvermogen. 

Na deze les kun je op dezelfde avond doorgaan met snorkel-

les. Hier leer je zwemmen met zwemvliezen, bril en snorkel. 

Of op vrijdagavond naar IK-POLO. Daar leer je de beginselen 

van het waterpolo. Je kunt al naar de IK-POLO als je je B-

diploma hebt gehaald. 

Wil je liever niet met een bal zwemmen en gooien maar wel 

graag leren om heel hard te zwemmen, dan kun je mee gaan 

doen met wedstrijdzwemmen. Je kunt uiteraard ook waterpo-

lo en wedstrijdzwemmen combineren.  

Wil je hier meer over weten, vraag het dan na bij je zwemjuf 

of -meester. Ga gewoon een keertje mee doen!!  

Dus je ziet, er is genoeg te beleven bij MNC!! En dat allemaal 

voor 1 keer contributie per maand. We hopen je tegen te ko-

men bij diploma C of zwemvaardigheid 1.Voor zwemtijden 

verwijzen we je naar het zwemtijdenoverzicht. 

Veel zwemplezier! 


