
Welkom bij de Blub-club! 
 
 
 
 
Wij geven sinds oktober 2007 ABC-zwemmen aan kinderen vanaf 4.5 jaar. Voor kinderen vanaf 3.5 jaar bieden wij 
een overlevingscursus aan. De eerste les is altijd een proefles, deze is kosteloos en vrijblijvend. In onze horeca 
kunnen ouders onder het genot van een kopje koffie – thee de les volgen via twee televisieschermen.  
 
De kinderen krijgen 1 keer in de week les, een les duurt 45 minuten. 
Wij streven erna om in Blub 1 t/m Blub 4 maximaal 8 kinderen in een groepje te laten zwemmen, waardoor we veel 
persoonlijke aandacht aan de kinderen kunnen besteden. In Blub 5 is ons streven maximaal 9 kinderen en in Blub 6 
kunnen er maximaal 12 kinderen in de groep zitten. 
Er is les op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 16.00 uur, op woensdag vanaf 13.15 uur, op vrijdag vanaf 13.00 
uur en op zaterdag vanaf 9.30 uur. U kunt uw kind na de zwemles, in onze Blub kleedkamer douchen en aankleden.  
Gemiddeld zwemmen kinderen in 60 lessen voor het A-diploma af, het behalen van het B-diploma duurt bij ons 
gemiddeld 8-10 lessen. 
 
Op onze website vindt u de reguliere tarieven. Deze tarieven zijn up to date.  
Per afgesloten contract vragen wij €25.00 euro administratiekosten. Pak uw voordeel en sluit alles in één keer af! Ons 
proefzwemmen, diplomazwemmen en de diploma’s zijn in de prijs inbegrepen. Er wordt maandelijks geïncasseerd.  
 
Binnen de Blub-club hebben wij een kindgerichte benadering. Door ons individueel doorstroom systeem ervaren 
kinderen individuele succeservaringen. Wanneer een kind stagneert in het leerproces ontvangen de ouders een 
uitnodiging voor privéles. Met deze uitnodiging adviseren wij ouders privéles(sen) te nemen. Een afspraak kan 
gepland worden bij onze receptie (kosten voor een privéles van 30 minuten bedragen € 15,00).  
 
Het proefzwemmen voor A, B en C vindt tijdens de zwemles plaats. Voor het diplomazwemmen A, B en C wijken we 
uit naar zwembad De Roermond, te Roermond. Wij organiseren voor ieder afzwemmoment op onze kosten een ouder 
en kind zwemuurtje in de Roerdomp. Dit is een bewuste keuze. Daar onze Blub kids ons bijna gaan verlaten willen wij 
de ouders in het praktisch gedeelte van het zwemproces op deze manier gaan betrekken. De verantwoording dragen 
wij op deze manier na 1 jaar tot 1,5 jaar langzaam over. Na het behalen van de diploma's adviseren wij ouders nog 
geregeld met de kids te gaan zwemmen, daar het niveau en techniek gestaagd achteruit gaat. 
 
In de schoolvakanties vervallen de reguliere lessen. In de herfstvakantie, carnavalsvakantie, meivakantie en 
zomervakantie organiseren wij vakantiezwemmen op inschrijving. Nadere info volgt een paar weken voor de 
vakanties! 
 
Elke eerste les van de maand zwemmen de kinderen van blub 1 tot 4 met een T-shirt aan. Wij willen gewenning 
stimuleren. Vergeet niet om een T-shirt mee te geven. Ook mogen de ouders op deze dag de laatste tien minuten van 
de les naar de ontwikkeling van hun kind komen kijken. In deze minuten kan uw kind laten zien wat hij/zij geleerd 
heeft. Fotograferen en filmen van het eigen kind is toegestaan. Wij vragen u rekening te houden met de privacy van 
andere kinderen, ouders en zweminstructeurs.   
 
Er is voor alle dagen een wachtlijst. Het is verstandig uw kind op de wachtlijst te plaatsen, dit is kosteloos en 
vrijblijvend. U kunt een aanmeldformulier invullen via onze website van Dennenmarken, waarna wij contact met u 
opnemen. Uiteraard laten wij u ons zwembad graag zien en leiden wij u rond door ons veelzijdig complex.  
 
Ten slotte:  www.allesoverzwemles.nl is de site van het Nationaal Platform Zwembaden waarop o.a. informatie over 
het leren zwemmen is te vinden! 
 
 
Een zwemmende Blub groet,  
 
 
 
Team De Blub-Club Dennenmarken 
 
 

http://www.allesoverzwemles.nl/

