De Watervrienden Lisse
Voor meer dan zwemmen alleen!

Z

wemvereniging “De Watervrienden Lisse” is opgericht op 23 januari 1968. Met ruim 400
leden zijn wij één van de grootste verenigingen in Lisse. Wij vervullen een belangrijke rol
in maatschappelijk en sportief opzicht. Dat geldt niet alleen voor de gemeente Lisse, maar
voor de hele regio.

Bij Watervrienden Lisse leren we kinderen en volwassenen zwemmen: diplomazwemmen, conditiezwemmen, wedstrijdzwemmen, snorkelen en andere zwemactiviteiten. Onze wedstrijdgroep is ongeveer 100 leden groot en actief door het hele land. Als vereniging zijn we aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS).
ABC + Zwemvaardigheid I, II, III
Bij Watervrienden Lisse kun je leren
zwemmen. Het leszwemmen gebeurt volgens
het Zwem-ABC. Veilig zijn in het water staat
voorop. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt
hieraan aandacht besteed. Wij geven ook
zwemles aan volwassenen!
Balvaardigheid
Fan van Waterpolo? Dan is dit diploma iets
voor jou! Leer de beginselen van het
waterpolo. Je leert allerlei trucjes met de bal.
Wereldzwemslagen
Japanse crawl, een dubble Spaanse of een
Hongaarse slag? Hier leer je zwemslagen van
over de hele wereld. De slagen lijken niet altijd
logisch daarom moet je echt nadenken wat je
doet. Hierdoor krijg je een uitstekende
motoriek die je altijd en overal van pas komt.

TARIEVEN
De tarieven per 1 oktober 2013 zijn:
 1x zwemles per week
€ 37,80 per kwartaal
= €12,60 per maand
(incl. 4,30 euro NCS jaarcontributie)
 2 x zwemles per week
€ 33,50 per kwartaal extra
= €71,30 per kwartaal
= €23,76 per maand
Men is altijd contributie verschuldigd,
ook al is men een keer verhinderd
 Betaling van de contributie geschiedt per
automatische incasso.
Indien geen gebruik gemaakt wordt van
de automatische incasso betaalt u per
kwartaal € 1,50 extra.
 ScubaDoe kost €50 p er kw ar taal en
€12,20 per jaar voor de NOB.

ZWEMTIJDEN
 ABC + Zwemvaardigheid I, II, III
Maandag en Dinsdag 18.45-19.15, 19:1519:45
 Balvaardigheid &
Wereldzwemslagen
Dinsdag 19:45-20:15
 Survival, Snorkelen, ScubaDoe
Dinsdag 19.45-20.15
 Volwassenen leren zwemmen
Dinsdag 19.45-20.15

Survival
Vind jij het belangrijk om jezelf of een ander te
kunnen redden? Op een veilige manier? Kom
dan naar het Survival zwemmen. Bij het
Survival zwemmen, zwem je altijd met kleding
aan. Ook leer je hoe je kleding kunt gebruiken
om te blijven drijven.
Snorkelen
Onder water leer je oriënteren, knopenleggen
en samenwerken (buddy breathing). Dit zijn
de beginselen van het persluchtduiken.
De eerste lessen kun je een snorkelset en
zwemvliezen van de vereniging lenen.
ScubaDoe
Met duikvereniging De Guppen geven we het
ScubaDoeprogramma. Je leert met Octo en
Poezzz om te gaan met duikbril, snorkel en
zwemvliezen. Later ga je met persluchtflessen
onder water. ScubaDoe kent 3 blokken:
Snorkelen, Duiken en Jeugdspecialisaties.

Leszwemmen
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Bij Watervrienden Lisse leren we kinderen en volwassenen zwemmen: diplomazwemmen, conditiezwemmen, wedstrijdzwemmen, snorkelen en andere zwemactiviteiten. Onze wedstrijdgroep is ongeveer 100 leden groot en actief door het hele land. Als vereniging zijn we aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS).
Wedstrijdzwemmen
Vind je zwemmen leuk en wil je sneller en
beter leren zwemmen, dan is
wedstrijdzwemmen echt iets voor jou. We
trainen met plezier en met inzet. Je moet
minimaal 6 jaar oud zijn en je B-diploma
hebben om mee te kunnen doen met
wedstrijdzwemmen. Benodigd: een
zwembrilletje en een zwembroek/zwempak.
Masterzwemmen
Een bloeiend onderdeel binnen onze
vereniging is het Masterzwemmen. Dit zijn de
zwemmers variërend van 25 tot 65+.
Sommigen zwemmen nog wedstrijden,
anderen trainen om de techniek te verbeteren.
De trainingen worden hierop aangepast. Je
zult dus altijd iets vinden dat bij je past.

ZWEMTIJDEN
 Training wedstrijdgroep
Maandag 19:45 - 20:15
Dinsdag 20:15 - 20:45
Woensdag 19:00 - 20:00
Zaterdag 7:00 - 8:00, 8:00 - 9:00
 Masterzwemmen
Dinsdag 20:45 - 21:15
 Conditiezwemmen
Dinsdag 19:45 - 20:15, 20:15 - 20:45,
20:45 - 21:15
 Seniorenzwemmen
Dinsdag 21:15 - 21:45

Wedstrijd/
Conditiezwemmen

TARIEVEN
De tarieven per 1 oktober 2013 zijn:
 1x trainen
€ 37,80 per kwartaal
= €12,60 per maand
(incl. 4,30 euro NCS jaarcontributie)
 2x trainen per week
€ 23,40 per kwartaal extra*
= €61,20 per kwartaal
= €20,40 per maand
* Voor de maandagavondtraining betaal je €
25,90 extra.



Men is altijd contributie verschuldigd,
ook al is men een keer verhinderd
Betaling van de contributie geschiedt per
automatische incasso. Handmatige
betaling kost € 1,50 extra.

Conditiezwemmen voor de jeugd
Wil je lekker trainen maar geen wedstrijden
zwemmen? Kies dan voor conditiezwemmen.
De afwisselende opdrachten verbeteren je
conditie en je techniek. Als je minimaal 14
bent en je C-diploma hebt kun je op dinsdag
van 19.45 tot 20.15 conditiezwemmen
Conditiezwemmen voor volwassenen
Met een afwisselende training wordt je door de
trainer bezig gehouden. Je wordt ingedeeld in
een baan op basis van je eigen mogelijkheden.
Na afloop is er tijd voor een lekkere bak koffie.
Seniorenzwemmen
Elke week trouw je baantjes trekken is dé
manier om het lichaam fit te houden, ook op
latere leeftijd. Onder begeleiding of gewoon op
uw eigen ritme. Zwem een keer gezellig met
ons mee en ervaar hoe prettig het is om rustig
uw baantjes te kunnen trekken.
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