
 

 

 

 

 

Inleiding 
 

In deze map staan verschillende activiteiten, waarvan er sommige verbonden zijn aan een 

thema. De activiteiten zijn verdeeld over de maanden van het zwemseizoen. Op deze manier 

wordt er elke maand iets leuks gedaan voor de jeugd van Duikteam Nemo. Als er een 

activiteit bij komt kan deze toegevoegd worden bij een maand.  

Het is de bedoeling dat elke activiteit, die plaatsvindt in het zwembad, op de vierde zondag 

van de maand wordt gepland. Tenzij er met een reden voor gekozen wordt om dit op een 

andere keer in de maand te doen, bijvoorbeeld als het golfslagbad hiervoor nodig is.  

 

In deze map wordt gewerkt met thema’s, bijvoorbeeld piraten. Zo’n thema duurt het hele 

seizoen. In het seizoen wordt elke maand iets leuks gedaan voor de jeugd, waarvan de meeste 

activiteiten aangepast kunnen worden aan het thema van dat seizoen. Voorbeeld van 

activiteiten zijn; de snorkeltocht, spel zonder flessen, pinksterkamp en met kleren zwemmen. 

Naast de activiteiten die elke maand gepland zijn, is er ook een planning gemaakt van de 

snorkellessen van scubadoe. Om ervoor te zorgen dat we niet te vroeg klaar zijn met de 

lessen, maar dat het seizoen vullend is. 

Tijdens de lessen is het de bedoeling dat de prestaties van de kinderen bijgehouden worden, 

hiervoor vind je in de bijlage een schema waar deze ingevuld kunnen worden. Zo kan ook 

gemakkelijk afgelezen worden wat nog moeilijk gaat, en wat gedaan kan worden als er tijd 

over is. 

 

Als trainer bij de jeugd van Nemo, moeten we de kinderen zes jaar bezig houden. Dat is best 

een lange tijd. In de eerste 3 jaar leren ze snorkelen, en worden de volgende diploma’s 

behaald, snorkelen 1, 2, 3 en evt. het Nemo’s Snorkeldiploma. De drie jaar erna, beginnen ze 

met perslucht, daar halen ze hun adembrevet, duikbellenbrevet en trimbrevet. 

Om het seizoen een vollere tijdsbesteding te geven gebruiken we de scubadoe pretmap!!!  

 

 

Als ze binnenkomen bij de jeugd zijn ze 8 jaar, 

• In het seizoen dat ze 8 zijn en 9 worden gaan ze voor hun, Snorkelen A 

• In het seizoen dat ze 9 zijn en 10 worden gaan ze voor hun, Snorkelen B 

• In het seizoen dat ze 10 zijn en 11 worden gaan ze voor hun, Snorkelen C 

• Vanaf het seizoen dat 11 zijn gaan ze voor hun, Adembrevet, Bellenbrevet en Trimbrevet. 

Om te beginnen met perslucht moeten de kinderen goedkeuring van hun ouders hebben. Als 

het kind nog niet met perslucht mag beginnen als hij 11 jaar is, gaan hij voor het Nemo’s 

snorkeldiploma.  

Om het allemaal extra leuk te maken staat er in de agenda ook een afzwemmaand. Op die 

datum zwemmen alle kinderen af die bezig zijn voor hun snorkel diploma of bellen/trim 

brevet. 

In de bijlage vind je schema’s die gebruikt kunnen om de prestaties bij te houden. 

  

 

 

 

(!!!Laat snorkelen bij Nemo een feestje zijn!!!) 



 

 

 
Augustus   Snorkeltocht en BBQ     

 

 

September   Ellemeet weekend       

    Open dag jeugd. 

 

Oktober   Met kleren aan zwemmen (survival)   
    Snorkelen A,  les 1,2 

    Snorkelen B, les 1,2,3 

 

November   Zwartepieten activiteiten in het zwembad  
    Snorkelen A, Les 3,4 

    Snorkelen C, Les 1,2,3 

 

December   Specialisaties      
    Snorkelen A, Les 5,6 

    Snorkelen B,  Les 4,5,6 

 

Januari   Spelletjes dag in het zwembad    
    Snorkelen A, Les 7 

    Snorkelen B, Les 7 

    Snorkelen C, Les 4,5 

 

Februari   Spel zonder flessen 

    Afzwemmen perslucht      
    Snorkelen A, Les 8,9 

    Snorkelen B, Les 8,9,10 

 

Maart    Specialisaties      
    Snorkelen A, Les 10,11 

    Snorkelen C,  Les 6,7,8 

 

April    Met kleren aan zwemmen (survival)   
    Snorkelen A, Les 12,13 

    Snorkelen B, Les 11,12,13 

 

Mei    Pinksterkamp      
    Snorkelen A, Les 14,15 

    Snorkelen C, Les 9,10,11 

 

Juni    -Afzwemmen Snorkelen en     

      Perslucht brevetten 

    - Snorkelen en Duiken (Trimbrevet) in Vinkeveen. 
 

Juni/Juli   Afsluitende zwembadles    



 

September                        

 

Opendag jeugd 

 
Een keer per jaar is er een opendag speciaal voor de jeugd, hiermee proberen we nieuwe 

jeugdleden te krijgen. 

 
Als eerst wordt er door de coördinator van de jeugd een praatje gehouden, daarna zoeken de 

kinderen die geen snorkelspullen mee hebben snorkel spullen uit.  

Daarna krijgen ze een korte uitleg over perslucht.  

De kinderen die hiermee klaar zijn, mogen met een trainer mee met perslucht onderwater. 

Hoelang dit mogelijk is, is afhankelijk van de hoeveelheid kinderen.  

Als er kinderen zijn bij Nemo met een adembrevet, kunnen zij eventueel onderwater met 

begeleiding, om daar bijvoorbeeld met duplo te bouwen, of andere spelletjes te doen. Dit om 

het voor de kinderen die nieuw zijn extra leuk te maken.  

 

Tot 11 jaar zwemmen ze aan de octopus. 

Van af 11 jaar mogen ze gebruik maken van een stabjacket.  

 

Als de kinderen (Nemo lid met vriend of vriendinnetje) klaar zijn met de perslucht, gaan ze 

naar de jeugdbaan. Daar gaan ze een parkoer snorkelen. 

Ze beginnen in het diepe. 

• Aan de hoge kant te water gaan via een mat, deze wordt nat gehouden door een 

waterslang.  

Daarna zwemmen ze onderwater naar het gat toen en zwemmen door het gat heen. 

• Snorkelen verder naar de overkant, bij de pion maken door een mat met een gat een 

hoekduik, en snorkelen onderwater door een hoepel heen. (aanleren hoekduik) 

• Als ze boven komen krijgen ze per tweetal een buddy- T-shirt. Hiermee zwemmen ze naar 

de overkant. Waar ze het uit mogen doen.  

• Aan de overkant moeten de kinderen proberen te horen wat er door een pvc buis gezegd 

wordt wat ze moeten oprapen.  

• Vervolgens krijgen ze een opdracht hoe ze naar de overkant toe moeten zwemmen. 

• Aan de overkant gekomen klimmen ze er aan de zijkant, of via het trappetje er weer uit. 

 

Bij de perslucht coördineert 1 persoon het, en de trainers zijn onderwater met de kinderen.  

 

Bij het snorkelen staat bij elk onderdeel een trainer, en daarnaast loopt er nog iemand in het 

rond voor de veiligheid. 



 

Augustus                       Piraten 
 

Piratensnorkeltocht & BBQ. 
 

 

Inleiding: 
Om het zwemseizoen van de jeugd van Duikteam Nemo feestelijk te laten beginnen, 

organiseren we een snorkeltocht voor de jeugd, met om het nog leuker te maken een BBQ. 

 

Locatie: 
- 

 

Materialen: 
Etenswaren, 

- vlees voor op de BBQ    

- drinken      

- iets lekkers     

- schatkistjes (snoepjes)    

- ontbijtkoek     

- boter      

Overig, 

- 2 zwaarden     

- vlot      

- (2)boot/ surfplank    

- tuintafel      

- opblaasbadje op gras of handdoek  

- opblaas krokodil     

- sleutels (per buddypaar 1)   

- hangslot, met bijpassende sleutel   

- schatkist      

- diploma’s      

- Piraten kennis deel 1 en 2.   

 

 

Budget: 
Per kind €5,- 

Per mee etende ouder €5,- 

 

Veiligheid: 

• De kinderen zijn tijdens de snorkeltocht vergezeld door een van hun ouders. 

• Tijdens de activiteit houden degenen die op de kant staan zowel de situatie in het 

water als op de kant in de gaten. 

• Er is een EHBO koffer aanwezig, en warmte dekens. 



 

Tijdschema:          Piraten 
 

Datum Tijd Activiteit Wie Mededeling 

Februari, Maart n.v.t Snorkeltocht 

globaal opzetten 

  

Maart  Vergadering 

Snorkeltocht. 

Allemaal  

April n.v.t Stek verkennen Allemaal  

April, Mei n.v.t Snorkeltocht 

uitwerken 

  

April, Mei n.v.t Piratendiploma’s 

maken 

  

April, Mei n.v.t Uitnodiging in 

Nemo memo 

  

Mei n.v.t Uitnodigingen 

geven aan de 

kinderen, en in het 

clubhuis 

verspreiden. 

  

Mei, Juni n.v.t ‘Ben jij een echte 

piraat’ uitwerken 

 Dit is de laatste 

zwembadles, en 

een inleiding 

voor de 

snorkeltocht. 

Mei n.v.t Ooglappen/ 

mutsen maken/ 

regelen 

 Ooglappen zijn 

al gemaakt 

Mei n.v.t Fotograaf regelen 

voor alle twee de 

datums 

 (ook leuk 

onderwater 

foto’s) 

Mei n.v.t Kleurplaten 

printen, 

kleurpotloden 

regelen. 

 Kleurplaten 

komen te 

liggen in het 

clubhuis, met 

reclame voor 

de snorkeltocht. 

Mei, Juni n.v.t Uitnodiging in 

Nemo memo 

  

Mei, Juni n.v.t Snorkeltocht 

snorkelen 

Trainers  

22 Juni 8.30 Ben jij een echte 

piraat? 

Allemaal Zie draaiboek, 

ben jij een 

echte piraat. 

Augustus n.v.t Inkopen doen  Makro (BBQ) 

De Snorkeltocht De                               Piratensnorkeltocht De ltocht De ht De ltochtdhdghdhj 

Augustus 9.00 Aankomst  Trainers De snorkeltocht 

uitzetten.  

Augustus 10.00 Aankomst  Kinderen  

Augustus  Praatje met wat 

lekkers 

Allemaal  

Augustus  Uitleg snorkeltocht   

Augustus  Omkleden Kinderen en 

mede piraten 

 

Augustus  Begin van de Allemaal Trainers gaan 



 

Piratensnorkeltocht bij hun spel 

zitten. 

Augustus  Einde 

Piratensnorkeltocht 

 

(schat is gevonden) 

Allemaal Ieder ruimt zijn 

eigen spel op, 

als de laatste 

groep geweest 

is. 

Augustus  BBQ opzetten Trainers  

 Augustus  Omkleden De kinderen 

en mede 

piraten. 

 

Augustus  BBQ Allemaal Tegelijk kort 

interviewen. 

Augustus  BBQ afgelopen Allemaal Trainers 

opruimen. 

 

 

 

 

 



 

De snorkeltocht:         Piraten 
 

Bij elk spel ligt een schatkaart, waar de kinderen op kunnen kijken waar ze naar toe moeten.  

 

Steiger 1, (…). 

- Schatkaart. 

- Stopwatch/ horloge 

De kinderen moeten met hun buddy piraat snorkelen naar het vlot. Als zij bij het vlot 

aangekomen zijn mogen de volgende buddies van start. 

………………………………………………………………………………………… 

Vlot, (…). 
- Vlot 

- Boten/ surfplanken 

De kinderen moeten per boot/ surfplank naar de volgende steiger varen. 

… zorgt ervoor, dat de boot/ surfplank klaar ligt. (terug brengen) 

…………………………………………………………………………………………… 

Steiger 2, (…). 
- Piraten kennis deel 1  

- 1 Pijpenrager 

- Ooglappen 

De kinderen spelen met buddypiraat Piraten kennis deel 1. (vormgeven/ praten onderwater) 

Het is de bedoeling dat een van de twee iets gaat vormgeven of vertellen onderwater, en de 

ander moet raden wat. Bij een goed antwoord mogen ze verder. Anders wordt er een ander 

kaartje geprobeerd. 

Vervolgens snorkelen de kinderen met een ooglap op, naar steiger 3. 

…………………………………………………………………………………………… 

Steiger 3, (…). 
- Piratenkennis deel 2 

- schrijfleitje  

De kinderen spelen met buddypiraat Piraten kennis deel 2. (Tekenen/ uitbeelden) 

Het is de bedoeling dat een van de twee iets gaat tekenen of gaat uitbeelden onderwater, en de 

ander moet raden wat. Bij een goed antwoord mogen ze verder. Anders wordt er een ander 

kaartje geprobeerd. 

 

Op het land, (…). 

- (Spel 1), badje, krokodillen, sleutels 

- (Spel 2), twee zwaarden, ontbijtkoek, boter 

- (Spel 3), schatkist, hangslot met sleutel, piratendiploma’s, snoepjes 

Op de schatkaart staat aangegeven hoe ze naar de schat (het kruis) moeten komen.  

• Moeten ze een rivier met krokodillen oversteken (een badje met een opblaas krokodil) 

In de rivier (badje) ligt de sleutel van de schatkist, deze moeten ze zien te vinden. (de 

laatste groep krijgt de goede sleutel.) 

• Onderweg komen ze een tafel tegen, waar ze met zwaarden ontbijtkoek moeten gaan 

smeren. (en opeten) 

 

Eenmaal de schat gevonden, worden de piratendiploma’s uitgedeeld, en de snoepjes 

(schatkistjes) 

De schat ligt begraven in het zand op het speelterrein. Op de kist zit een hangslot.  

 

Einde snorkeltocht. 



 

 

September                        

 

Ellemeet weekend 

 
Tijdens het Ellemeet weekend is het de bedoeling dat we ook wat leuks gaan doen met de 

jeugd. 

 
Achterin de Scubadoe pretmap, in de bijlage vind je verschillende spelletjes en activiteiten die 

gedaan kunnen worden tijdens het Ellemeet weekend.  

 

 



 

Oktober                        

 

Met kleren aan zwemmen (survival) 

 
Survival 1. 
 

Met winterkleding, 

• Van de kant of startblok te water gaan met een sprong voorwaarts (helemaal onderwater), 

vervolgens achter elkaar 1 rol voorover en 1 rol achterover maken, doorzwemmen tot 25 

meter, en zelfstandig uit het water klimmen. 

• Van de kant of startblok te water gaan met een sprong voorwaarts (helemaal onderwater), 

watertrappelend de laarzen uittrekken, vervolgens 1 minuut drijven door gebruik te maken 

van de laarzen.  

Aansluitend de laarzen laten vallen, 1 minuut watertrappelen met armen en benen, 1 laars van 

de bodem halen en gedurende 1 minuut drijven (Help houding) met behulp van 1 laars. De 

proef afronden door zelfstandig uit het water te klimmen. 

Met zomerkleding, 

• Van de kant of startblok te water gaan met een sprong voorwaarts, 10 meter richting een boot 

zwemmen, in de boot klimmen en vervolgens met een rol achterover de boot verlaten. 

Gevolgd door 15 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder-over-onder een vlot 

(lengte) door en 1 keer met een hoekduik door een gat (zeil) te zwemmen. 

• Van de kant in het water laten zakken, onderwater zwemmen door een gat (zeil) dat zich op 6 

meter bevindt, aansluitend 50 meter zwemmen, waarvan de laatste 25 meter in buddy paren 

een vlot vervoeren. 

• In het water afzetten van de wand, 50 meter op de rug zwemmen, onderbroken door 1 keer 

naar de bodem zakken, bodem aantikken met de voeten, vervolgens een touw vastpakken, en 

via het touw (7 meter) ruggelings) naar boven komen. 

• Van de kant in het water laten zakken met een geblindeerde duikbril, onderwater gaan en 

onderwater 5 slagen zwemmen op de buik. 

• Uitvoeren van een droge redding (vanaf de kant) door naar de buddy dat minimaal 6 meter 

van de kant in het water ligt, een reddingsmiddel (reddingszak/ reddingsklos) te werpen, en 

de buddy naar de kant brengen. 



 

Oktober                        

 

 

Survival 2. 

 

Met zomer kleding, 

• Van de kant in het water laten zakken, minimaal 5 meter onderwater zwemmen naar een 

omgeslagen boot, onder de boot boven komen en hier 15 seconden blijven. Vervolgens 

rugwaarts onder water de boot verlaten en boven komen op minimaal 1 meter van de boot. 

• In het water afzetten van de wand, aansluitend op de rug onder vlot door tijgeren, vervolgens 

op de buik doorzwemmen tot 25 meter, onderbroken door 1 hoekduik, en door op de bodem 

liggende hoepels heen te zwemmen. 

• Van de kant in het water laten zakken, onderwater door een gat (zeil) zwemmen wat zich op 9 

meter bevindt. Aansluitend 50 meter op de buik zwemmen. En de laatste 25 meter in buddy 

paren een vlot vervoeren. 

• In het water afzetten van de wand, en 75 meter op de rug zwemmen, onderbroken door 1 keer 

naar de bodem zakken. Een schoen van de bodem rapen en meenemen, vervolgens een touw 

pakken en met 1 hand en via het touw( 7 meter lengte) naar boven komen. 

• Van de kant in het water laten zakken met een geblindeerde duikbril, onderwater gaan en 5 

meter op de rug zwemmen. 

• Met hurksprong te water gaan en met behulp van een hulpmiddel (plankje) naar de buddy 

zwemmen, hulpmiddel aanreiken en de buddy vervoeren naar de kant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleding: 
Zomerkleding, lange broek, T-shirt, shirt met lange mouwen.  

 

Winterkleding, 

Survival 1,  zomerkleding met laarzen. 

Survival 2,   zomerkleding met regenjas en schoenen. 

Survival 3,   zomerkleding met regenjas, regenbroek en schoenen. 



 

November                       
 

Zwarte Pieten activiteiten in het zwembad 
 
We koppelen de jong en oud aan elkaar (buddy systeem), dit doen we in het zwembad zelf. 
 
Spel 1, (5 minuten) 
Het verhaal van Sinterklaas. Een trainer leest een verhaal voor van Sinterklaas en zwarte Piet, bij 4 
woorden (Sinterklaas, zwarte Piet, Ameriko en pakjes) zwemmen de kinderen naar de juiste pion 
toe waar dat woord staat uitgebeeld. De pion staat op de kant. 
 
Spel 2, (15 minuten) 
Cadeau race. De kinderen springen in het ondiepe gedeelte van het wedstrijdbad het water in met een 
plankje. Ze zwemmen naar de overkant en nemen onderweg twee drijvende cadeautjes mee. Op de 
terugweg duiken ze van de bodem een cadeautje op, en nemen deze mee en gooit deze in de boot 
die op de kant staat. 
Dit wordt herhaald tot alle cadeautjes op zijn. 
 
Spel 3, (10 minuten) 
Hou de pepernoten droog.  Alle kinderen krijgen een bekertje met daarin 4 pepernoten. Deze moeten 
ze proberen om droog aan de overkant te brengen. Aan de overkant krijgen ze een bal, en zwemmen 
met de bal/ rode ballon en de (droge) pepernoten terug naar de overkant.  
 
Spel 4, (10 minuten) 
De stoomboot race. De kinderen worden in twee groepen gesplitst, en proberen op een vlot alle 
cadeautjes (deze worden verdeeld over de twee groepen) naar Nederland te brengen. De kinderen 
zwemmen met het vlot een heel rondje in het wedstrijdbad, de ene mat gaat linksom en de andere 
gaat rechtsom. Er moet minimaal 1 kind op de mat zitten naast de krat/ boot waar alle cadeautjes in 
zitten.  
 
Spel 5, (10 minuten) 
De intocht van Sinterklaas. In het golfslagbad is een parcour uitgezet en deze leggen de kinderen af 
op een paard af. Het paard is een groene sliert, elk kind krijgt een eigen sliert.  
 
Spel 6, (15 minuten) 
Het zwarte pietenhuis. Er worden van te voren twee/ drie gevulde gieters boven aan de glijbaan 
gezet. Vervolgens gaan de kinderen via de glijbaan naar beneden (de volgende mag pas als het kind 
voor hem/ haar een cadeautje gevonden heeft) en duiken beneden van de bodem een cadeautje op. 
De tweede keer duiken ze weer een cadeautje op van de bodem. Deze nemen ze vervolgens mee 
naar het volgende spel. 
 
Spel 7, (10 minuten) 
Sinterklaas kapoentje. Op de bodem van het instructiebad staat van elk kind een schoen met lood 
erin. De kinderen gaan op hun buik van de glijbaan die aan de bovenkant is afgedekt met een zwarte 
vuilniszak, deze wordt aan de bovenkant vast gehouden door twee trainers, en brengen de twee 
cadeautjes naar een schoen toe, en leggen deze bij de schoen neer. Als er tijd over is mogen de 
kinderen twee keer, en nemen maar 1 cadeautje mee.  

Tijd Actie Plaats Wie 

8.00 Klaarzetten spel: 1,2,3 en 4 
Wedstijdbad, in het ondiepe gedeelte 
van de jeugd. Trainers 

  Klaarzetten spel: ,5 en 6 Golfslagbad en boven bij de glijbaan  Trainers 

8.15 Muziek aanzetten Wedstrijdbad Eugenie 

8.30 Start spel 1 Wedstrijdbad Henk 

8.35 Start spel 2 Wedstrijdbad 
2 trainers in het water, rest op de kant bij 
de boten en opduikdertjes. 

8.50 Start spel 3 Wedstrijdbad Hans 

9.00 Start spel 4 Wedstrijdbad 
Trainers rond het bad. Peter legt het spel 
uit. 

9.10 Start spel 5 Golfslagbad Eugenie 

9.10 spel 7 klaar zetten Instructiebad Vrije trainer 

9.20 Start spel 6 Golfslagbad, watgerglijbaan 
Een trainer boven, de rest beneden, Henk 
legt het spel uit. 

9.35 Start spel 7 Instructiebad 
Twee instructeur bij de glijbaan, twee in het 
water. Hans legt het spel uit. 



 

 

December                        
 

Specialisaties 

 
Op de cd-rom van scubadoe, staan verschillende specialisaties. Van deze specialisaties is het 

de bedoeling dat we daar een van uitkiezen, en die in de maand december tijdens de 

zwembadlessen gaan doen.  

De specialisaties zijn voornamelijk bedoeld voor de kinderen met perslucht, maar sommige 

onderdelen kunnen aangepast worden aan het snorkelen. 

De kinderen die met perslucht bezig zijn volgen dus de hele specialisatie, en de kinderen die 

alleen snorkelen, doen alleen de snorkel onderdelen.  

 

De Scubadoe specialisaties die mogelijk zijn in het zwembad: 

 

• Archeologie 

o Deel na les 1 de baan in tweeën, in het diepe gedeelte wordt er met perslucht gewerkt, en 

in het andere gedeelte worden de snorkel oefeningen gedaan. 

 

• Ijsduiken 

o Deel de baan in tweeën, in het diepe gedeelte wordt er met perslucht gewerkt, en in het 

andere gedeelte worden de snorkel oefeningen gedaan. (dezelfde oefeningen maar dan 

zonder perslucht) 

 

• Onderwaterhockey 

o Achter in de Scubadoe pretmap, in de bijlage vind je de spelregels.  

 

• Redden 

o Deel na les 2 de baan in tweeën, in het diepe gedeelte wordt er met perslucht gewerkt, en 

in het andere gedeelte worden de snorkel oefeningen gedaan. 

 

• Spel 

o Deel na les 2 de baan in tweeën, in het diepe gedeelte wordt er met perslucht gewerkt, en 

in het andere gedeelte worden de snorkel oefeningen gedaan. 

 



 

Januari                        
 

Spelletjes dag in het zwembad 

 
Tijdens spelletjesdag worden er verschillende spelletjes gedaan in het zwembad. Dit is zowel 

voor de kinderen die snorkelen als de kinderen die al bezig zijn met perslucht bedoeld.  

 
Achter in de Scubadoe pret map, in de bijlage vind je verschillende spelletjes en activiteiten 

die gedaan kunnen worden tijdens de spelletjes dag. Het is natuurlijk mogelijk dat er meerdere 

spelletjes gedaan worden in een zwembadles. 



 

Februari                        
 

Afzwemmen Adembrevet 

 
De kinderen die voor het adembrevet aan het oefenen zijn, zwemmen af voor het adembrevet. 

De anderen kinderen kijken hiernaar. Dit kan eventueel ook al snorkelend mits hier voldoende 

ruimte voor is.  

 

De kinderen die afzwemmen voor het Adembrevet moeten voldoen aan de eisen van evaluatie 

1 en evaluatie 2. Deze zijn te vinden achter de lessen van het Adembrevet.  

 

Na het afzwemmen worden er leuke spelletjes gedaan, voorbeelden van spelletjes zijn te 

vinden in achterin de Scubadoe Pretmap. 

 

Als er kinderen zijn die net of bijna 11 zijn geworden is het mogelijk om af te zwemmen voor 

het snorkelen C. Zodat ze mits ze dat mogen van hun ouders, kunnen beginnen met het 

Adembrevet.



 

Maart                        

 

Specialisaties 

 
Op de cd-rom van scubadoe, staan verschillende specialisaties. Van deze specialisaties is het 

de bedoeling dat we daar een van uitkiezen, en die in de maand december tijdens de 

zwembadlessen gaan doen.  

De specialisaties zijn voornamelijk bedoeld voor de kinderen met perslucht, maar sommige 

onderdelen kunnen aangepast worden aan het snorkelen. 

De kinderen die met perslucht bezig zijn volgen dus de hele specialisatie, en de kinderen die 

alleen snorkelen, doen alleen de snorkel onderdelen.  

 

De Scubadoe specialisaties die mogelijk zijn in het zwembad: 

 

• Archeologie 

o Deel na les 1 de baan in tweeën, in het diepe gedeelte wordt er met perslucht gewerkt, en 

in het andere gedeelte worden de snorkel oefeningen gedaan. 

 

• Ijsduiken 

o Deel de baan in tweeën, in het diepe gedeelte wordt er met perslucht gewerkt, en in het 

andere gedeelte worden de snorkel oefeningen gedaan. (dezelfde oefeningen maar dan 

zonder perslucht) 

 

• Onderwaterhockey 

o Achter in de Scubadoe pretmap, in de bijlage vind je de spelregels.  

 

• Redden 

o Deel na les 2 de baan in tweeën, in het diepe gedeelte wordt er met perslucht gewerkt, en 

in het andere gedeelte worden de snorkel oefeningen gedaan. 

 

• Spel 

o Deel na les 2 de baan in tweeën, in het diepe gedeelte wordt er met perslucht gewerkt, en 

in het andere gedeelte worden de snorkel oefeningen gedaan. 



 

Peter verteld wat over onderwater archeologie. 

 

Inzwemmen 
Normale vinslag 

Dolfijnslag 

Kikkerslag 

 
Lesonderdeel 2: een van de voorwerpen opzoeken en op het leitje tekenen 45 

min  
 
− Er is altijd sprake van een buddypaar waarbij één van de kinderen de ander in de 

gaten houdt. Deze duiker let op de duiker met het leitje en zorgt er voor dat deze 
geen risico loopt. Laat de kinderen de tijd nemen om een tekening te maken. Als de 
tekening klaar is wordt een volgend voorwerp gezocht en wisselt het buddypaar. De 
ene duiker gaat dan tekenen, de ander let op zijn buddy.  

 
Tip: je kunt hiervoor een zogenaamde Tangram-puzzel gebruiken. Even zoeken op internet levert al een groot 

aantal voorbeelden op. 
 
Lesonderdeel: 2 een parcours naar een voorwerp zwemmen 10 min  
 
− Er kan onder water een parcours met omgekeerde emmers uitgezet worden. De 

emmers hangen ondersteboven door middel van een touwtje en een blok lood. In de 
emmer kunnen een aantal drijvende voorwerpen gestopt worden. De kinderen 
kunnen het voorwerp tellen en/of raden wat het is door met hun hand in de emmer te 
voelen. Eventueel een schrijfleitje gebruiken om de kinderen hun bevindingen op te 
laten schrijven.  

 
Lesonderdeel 3: het voorwerp markeren met een boeitje en een touw 20 min  
 

- Zodra de kinderen het voorwerp gevonden hebben, markeren ze het voorwerp met een 

lijn naar de oppervlakte waaraan een boeitje vastzit. Hoe ze het voorwerp markeren 
is niet zo van belang, dat mag aan de oppervlakte of met een opblaasbare decoboei 
onder water. Afhankelijk van het niveau van de kinderen maakt de instructeur een 
keuze.  

 
Lesonderdeel 4: het voorwerp gecontroleerd naar de oppervlakte brengen in 

een emmer en die gevuld met water voorzichtig op de kant brengen  
 

- De kinderen binden een touw vast aan het voorwerp en binden het boeitje aan het touw 

vast aan de oppervlakte. Het boeitje wordt door iemand aan de oppervlakte 
aangegeven. Het touw is maximaal 1,5 keer de lengte van de diepte i.v.m. het risico 
van verstrikking. Er zijn maximaal twee kinderen met één touw bezig. De instructeur 
is continue in de directe nabijheid van de kinderen.  

 

- Na markering wordt het voorwerp in een emmer gedaan en gecontroleerd naar de 

oppervlakte gebracht. Er wordt zo gesimuleerd dat het voorwerp wordt nat gehouden 
ter conservatie.  



 

April                        

 

Met kleren aan zwemmen (survival) 

 
Survival 2. 
Met winterkleding, 

• Van de kant of startblok te water gaan met een sprong voorwaarts (helemaal onderwater 

gaan), vervolgens achterelkaar 2 rollen voorover en 2 rollen achterover maken, door 

zwemmen tot 25 meter en zelfstandig uit het water klimmen. 

• Van de kant of startblok te water gaan met een sprong voorwaarts (helemaal onderwater 

gaan), watertrappelend de schoenen en je jas uittrekken, schoenen laten vallen, vervolgens 

1 minuut drijven door gebruik te maken van de regenjas, aansluitend 30 seconden 

watertrappelen met gebruik van benen, armen over elkaar heen en 30 seconden 

watertrappelen met gebruik van de armen, en afronden door zelfstandig uit het water te 

klimmen. 

 

 

 

 

Survival 3. 

Met winterkleding, 

• Van de kant of startblok te water gaan met een rol voorover vervolgens achter elkaar 1 rol 

voorover, 1 rol achterover, 1 rol voorover en 1 rol achterover. 

• Van de kant of startblok te water gaan, watertrappelend de schoenen en regenbroek uit 

doen. De schoenen laten vallen, en 1 minuut drijven op de regenbroek. Aansluitend 30 

seconden watertrappelen met gebruik van armen en benen. 

Met zomerkleding, 

• Van de kant in het water laten zakken, op de rug onderwater zwemmen onder een mat met 

gat door, door het gat naar boven komen, en onderwater op de rug weer verder zwemmen. 

• Van de kant in het water laten zakken, onderwater door een gat (zeil) zwemmen wat op 12 

meter ligt. En verder 75 meter op de buik zwemmen, en de laatste 25 meter in buddy 

paren een vlot vervoeren. 

• In het water, afzetten van de wand, 100 meter op de rug zwemmen, tijdens de eerste 25 

meter een plankje droog bovenwater vervoeren. Tijdens de laatste 25 meter een hoekduik 

maken en een schoen opduiken, en deze meenemen naar de kant. 

• Van de kant in het water laten zakken met geblindeerde duikbril 8 meter onderwater 

zwemmen en minimaal 1 voorwerp van de bodem oprapen. 

• Van de kant in het water laten zakken, 15 meter op de buik zwemmen het hoofd boven 

water, hoekduik maken en op minimaal 2 meter diepte een pop op duiken, vervolgens de 

pop vervoeren in de kopgreep over de afstand van 5 meter. 

• Van de kant of startblok met een hurksprong te water gaan, met de buddy, en samen een 

andere buddy vervoeren. Over een afstand van 15 meter. 

 

 

 

 
Kleding: 
Zomerkleding, lange broek, T-shirt, shirt met lange mouwen.  

 

Winterkleding, 
Survival 1, zomerkleding met laarzen. 

Survival 2,  zomerkleding met regenjas en schoenen. 

Survival 3,  zomerkleding met regenjas, regenbroek en schoenen.



 

Mei                        
 

Pinksterkamp 

 
Tijdens het Pinksterkamp is het de bedoeling dat we ook wat leuks gaan doen met de 

jeugd. 

 
Achter in de Scubadoe pret map, in de bijlage vind je verschillende spelletjes en activiteiten 

die gedaan kunnen worden tijdens het Pinksterkamp.  



 

Juni                        
 

 

Afzwemmen Snorkelen en perslucht. 

 
Om ervoor te zorgen dat de kinderen niet te snel klaar zijn met hun snorkeldiploma’s wordt er 

voor de snorkeldiploma’s maar één keer per seizoen afgezwommen. Alleen voor snorkelen C 

wordt een uitzondering gemaakt als het kind in januari 12 is, of er vlak daarna wordt.  

 

Op de eerste zondag in Juni wordt er afgezwommen voor de snorkeldiploma’s, de kinderen 

met perslucht kunnen dan de andere kinderen aanmoedigen of eventueel bijstaan.  

Op de tweede zondag in juni wordt er afgezwommen voor de perslucht brevetten. De kinderen 

die snorkelen kunnen dan kijken naar de kinderen die aan het afzwemmen zijn voor perslucht. 

Zorg hierbij alleen wel dat ze de kinderen met perslucht niet tot last kunnen zijn.  

 

Na het afzwemmen worden er leuke spelletjes gedaan. Achterin de Scubadoe pret map, in de 

bijlage vind je verschillende spelletjes en activiteiten die gedaan kunnen worden. 

 

De eisen van snorkelen A,B en C zijn te vinden in de bijlage. 

 



 

Juli           Piraten 

 

Afsluitende zwembadles. 

 
Inleiding: 
Om het zwemseizoen vrolijk te eindigen, is er tijdens de laatste zwembadles geen les, maar 

worden alleen maar leuke spelletjes gedaan. 

 

Locatie: 
Zwembad de Meerkamp 

Van der Hooplaan 239 

1185 LN Amstelveen 

 

Materialen: 
Etenswaren, 

- Limonade en bekertjes    

- Iets lekkers     

 

Overig, 

- Geplastificeerde munten     

- Gat      te vinden in de Meerkamp  

- Mat     te vinden in de Meerkamp 

- Lijn     te vinden in de Meerkamp 

- Mat met gat    te vinden in de Meerkamp 

- Pionnen     te vinden in de Meerkamp 

- Ooglappen      

- Duplo      

- Vis spel     te vinden in de Nemo kast 

- Zilverfolie      

- 2 vlotten     te vinden in de Meerkamp    

- Schatkaart     zie map 

- Stopwatches       

 

Budget: 
Van de Piratensnorkeltocht.  

 

Veiligheid: 

• Tijdens de activiteit houden degenen die op de kant staan zowel de situatie in het 

water als op de kant in de gaten. 



 

 

Tijdschema:          Piraten 
 

 

Datum Tijd Activiteit Wie Mededeling 

Februari, Maart n.v.t Snorkeltocht 

globaal opzetten 

  

Maart 20.00 Vergadering 

Snorkeltocht. 

Allemaal  

April n.v.t Stek verkennen Allemaal  

April, Mei n.v.t Snorkeltocht 

uitwerken 

  

April, Mei n.v.t Piratendiploma’s 

maken 

  

April, Mei n.v.t Uitnodiging in 

Nemo memo 

  

Mei n.v.t Uitnodigingen 

geven aan de 

kinderen, en in 

het clubhuis 

verspreiden. 

  

Mei, Juni n.v.t ‘Ben jij een 

echte piraat’ 

uitwerken 

 Dit is de laatste 

zwembadles, en 

een inleiding 

voor de 

snorkeltocht. 

Mei n.v.t Schatkaart 

maken, en 

plastificeren. 

 Stek bij Ron, 

zie map. 

Mei n.v.t Ooglappen/ 

mutsen maken/ 

regelen 

 Ooglappen zijn 

al klaar. 

Mei n.v.t Fotograaf 

regelen voor alle 

twee de datums 

 (ook leuk 

onderwater 

foto’s) 

Mei n.v.t Kleurplaten 

printen, 

kleurpotloden 

regelen. 

 Kleurplaten 

komen te liggen 

in het clubhuis, 

met reclame 

voor de 

snorkeltocht. 

Mei, Juni n.v.t Uitnodiging in 

Nemo memo 

  

Mei, Juni n.v.t Snorkeltocht 

snorkelen 

Trainers  

Juni 8.30 Ben jij een echte 

piraat? 

Allemaal Zie draaiboek, 

ben jij een 

echte piraat. 

Augustus n.v.t Inkopen doen  Makro (BBQ) 

De Snorkeltocht De                               Ben jij een echte Piraat?!?....t De ht De ltochtdhdghdhj 

juni 8.00 Opbouwen 

activiteiten. 

Jeugd trainers De spellen en 

terras.  

juni 8.20 Basisuitrusting 

klaarleggen 

Kinderen Trainers gaan 

bij hun spel 



 

staan. 

juni 8.30 Begin, ben jij 

een echte piraat. 

Start spellen 

Kinderen In wedstrijdbad 

juni 8.37 Naar volgend 

spel. 

Kinderen Trainers leggen 

het spel uit. 

juni 8.40 Begin volgend 

spel. 

Kinderen/ 

Trainers 

In wedstrijdbad 

juni 8.47 Naar volgend 

spel. 

Kinderen Trainers leggen 

het spel uit. 

juni  8.50 Begin volgend 

spel. 

Kinderen/ 

Trainers 

In wedstrijdbad 

juni 8.57 Naar volgend 

spel. 

Kinderen Trainers leggen 

het spel uit. 

juni  9.00 Begin volgend 

spel. 

Kinderen/ 

Trainers 

In wedstrijdbad 

juni 9.07 Limonade 

drinken 

Kinderen en 

Trainers  

In het 

golfslagbad 

juni 9.22 Naar volgend 

spel. 

Kinderen Trainers leggen 

het spel uit. 

juni 9.25 Begin volgend 

spel. (5) 

Kinderen/ 

Trainers 

In golfslagbad 

juni / Naar volgend 

spel. 

Kinderen Trainers leggen 

het spel uit. 

juni / Op zoek naar de 

schatkaart. 

Kinderen/ 

Trainers 

In golfslagbad  

(glijbaan) 

juni / Einde spellen Kinderen/ 

Trainers 

 

juni / Schatkaart 

maken. 

Kinderen Dit is een 

puzzel. 

 juni / Volgende 

uitnodiging 

geven 

(schatkaart) 

 Hierop staat 

meer informatie 

over de 

snorkeltocht. 

juni / Winnaars 

bekend maken 

van ben jij een 

echte piraat. 

 In het clubhuis.  

 

 

 



 

Ben jij een echte Piraat?!?        Piraten 
 

De Trainers komen verkleed als piraat binnen, (ooglap en piratenmuts, evt. een plastic 

zwaard) 

 

De groep wordt verdeeld in twee teams, hierbij wordt een eerlijke verdeling gemaakt qua 

leeftijden. 

Het is de bedoeling dat elk team zo veel mogelijk piratenmunten verzamelt, door de spelletjes 

goed uit te voeren.  

Het team met de meeste piratenmunten heeft gewonnen.  

 

Omdat er maar twee teams zijn (er zijn maar twee rubberboten), zijn er maar 2 spellen tegelijk 

bezig. Spel 1 en 2 starten als eerste, als alle bij de teams deze spellen gedaan hebben starten 

spel 3 en 4. Als deze spellen door beide teams gespeeld zijn, wordt er wat limonade 

gedronken, en strijden beide teams in spel 5. In spel 6, moeten ze samenwerken om de 

schatkaart te maken. 

De trainers die niet met hun spel bezig zijn, moedigen de kinderen aan.  

 

Spel 1, De ondergrondse grot, (…) 

Materiaal 
- Gat 

- Lijn 

- Mat 

- Mat met gat 

- Piratenmunten 

De kinderen duiken om de beurt door het gat (zeil), en zwemmen onderwater onder de mat 

door, en komen bij de volgende mat met gat, in het gat weer boven. Klimmen eruit, en 

beginnen weer opnieuw.  

Bij elke keer dat het traject goed afgelegd is, krijgen ze 1 punt. 

Het totaal aantal punten geef je in piratengeld aan de kinderen. Let op, de munten hebben 

verschillende waarden. (20,10,5,2,1) Dus 25 punten wordt een van 20 en een van 5, of twee 

keer 10 en een keer 5 enz. 

 

Spel 2, Piratenslag, (…) 

Materiaal 

- Ooglappen 

- Piratenmunten 

De kinderen moeten als een piraat 1 baan zwemmen, hierbij krijgen ze ook een ooglap op. 

Hoe ze naar de overkant zwemmen mogen ze zelf weten als het er maar raar uit ziet. 

Bij elk gezwommen baan krijgen ze 1 punt. 

Het totaal aantal punten geef je in piratengeld aan de kinderen. Let op, de munten hebben 

verschillende waarden. (20,10,5,2,1) Dus 25 punten wordt een van 20 en een van 5, of twee 

keer 10 en een keer 5 enz. 

 



 

Spel 3, Goud zoeken, (…)        Piraten 

Materiaal 
- Visspel 

- In zilverfolie gewikkelde vissen 

- 2 Hengels 

- Hoepel 

- Pion 

- Piratenmunten 

De kinderen moeten zoveel mogelijk goud zien te vinden. De eerste vertrekt met een 

hengeltje, en zwemt door de hoepel heen, en probeert met de hengel goud te vangen. (ook wel 

het visspel genoemd). Als er goud gevonden is, weer terugzwemmen naar het vertrekpunt, en 

de hengel doorgeven aan de volgende. De volgende mag vertrekken met hengel als er goud 

gevonden is.  

Het goud wordt gegeven aan de trainer, pas op er zijn niet meer dan … klompen goud. Dus op 

tijd bij vullen. 

Bij elke klomp goud die gevonden wordt krijgen ze 1 punt. 

Het totaal aantal punten geef je in piratengeld aan de kinderen. Let op, de munten hebben 

verschillende waarden. (20,10,5,2,1) Dus 25 punten wordt een van 20 en een van 5, of twee 

keer 10 en een keer 5 enz. 

 

Spel 4, maak een piratenschip, (…) 

Materiaal 
- Duplo 

- Pionnen 

- Piratenmunten 

De kinderen moeten van duplo een zo groot mogelijk piratenschip maken onderwater. De 

duplo hiervoor ligt boven water, elk kind mag maar 1 blokje tegelijk mee nemen onderwater, 

zodat daar de piratenschip gebouwd kan worden. Waar het piratenschip gebouwd wordt word 

aangegeven met pionnen, hierboven mag niet gezwommen worden voor de veiligheid van de 

kinderen. 

Bij elk duplo blokje krijgen ze 1 punt.  

Het totaal aantal punten geef je in piratengeld aan de kinderen. Let op, de munten hebben 

verschillende waarden. (20,10,5,2,1) Dus 25 punten wordt een van 20 en een van 5, of twee 

keer 10 en een keer 5 enz. 

 

 

 

Limonade drinken op terras in het golfslagbad. 

 



 

Spel 5, sneller kapitein, (Trainers)       Piraten 

Materiaal 
- 2 Vlotten. 

- Piratenmunten 

In dit spel varen twee teams tegen elkaar. Elk team heeft zijn eigen piratenschip (rubberboot) 

en probeert zo snel mogelijk het parcoers te varen. Ze beginnen bij de paddenstoel, en varen 

naar de lijn. Dan langs de lijn naar de overkant, en dan weer zo snel mogelijk naar de 

trappetjes, en de paddenstoel. Bij de paddenstoel mag de rest van het team varen.  

Voor de veiligheid vertrekt het volgende team pas als het andere team aan de overkant is. Het 

team waarvan iedereen het snelst een rondje gevaren heeft, heeft gewonnen. Dit wordt 

bepaald door de tijd van de stopwatches. 

Het team wat gewonnen heeft krijgt 20 punten, en het andere team krijgt 10 punten. 

Dit wordt uitgegeven in piratenpunten. Dus een munt van 20, voor de winnaars, en een van 10 

voor het ander team. 

 

Na dit spel worden de verdiende piratenmunten verzameld en geteld. Pas in het clubhuis 

wordt bekend gemaakt welk team gewonnen heeft.\ 

Het team wat gewonnen heeft mag als eerste een piratenmuts uitzoeken, en andere team mag 

daarna. 

 

Spel 6, op zoek naar de schatkaart, (Trainers) 

Materiaal 
- Puzzelstukjes van de schatkaart 

Na het varen mag elk kind een keer van de glijbaan, en op zoek gaan naar de schatkaart.  

De puzzelstukjes hiervan zijn vastgeplakt met plakband aan de binnen kant van de glijbaan. 

Elk kind mag maximaal 1 puzzelstukje pakken per keer glijden. 

 

Als alle puzzelstukjes verzameld zijn, gaan de teams de puzzel samen maken.  

Als de schatkaart gemaakt is, krijgen ze allemaal hun eigen schatkaart, met daarop de 

volgende aanwijzingen over de piratensnorkeltocht, waar ze op zoek gaan naar de schat.  

 

 

Einde ben jij een echte piraat. 



 

Bijlage Spelletjes 
(in het zwembad) 

 

 

 

Inzwemmen, 
• 2 Banen schoolslag, rugslag, borstcrawl en rugcrawl. De volgorde mogen ze zelf bepalen. 

• 1 Baan met alleen armen borstcrawl, of rugcrawl of schoolslag.  

• Borst/rugcrawl klap, De kinderen zwemmen naast elkaar, en geven elkaar elke keer als de 

armen omhoog gaan een klap. Het hoofd is met dit onderdeel bovenwater. 

• Voetwaarts (horizontaal) naar beneden laten zakken. 

• Krokodillendraai (verticaal een draai maken) 

 

Parcoers, 
Nodig: 4 pionnen, 2 matten, hoepel 

De kinderen gaan via een rol achterover van de hoge kant in het wedstrijdbad in het water, en 

maken meteen een koprol achterover. Gaan dan vervolgens op hun rug snorkelen/ zwemmen 

(pijpje uit hun mond). Bij de pion gaan ze al rug snorkelend/ zwemmend onderwater en 

tijgerend onder de mat door. Keren dan meteen op hun buik, en maken bij de volgende pion 

een hoekduik en zwemmen door de hoepel heen. Snorkelen/ zwemmen vervolgens zo snel als 

ze kunnen naar de kant en klimmen er aan de hoge kant uit. (niet via de trap dus).  

Lopen dan naar het instructiebad, en maken op de kant bij het ondiepe stuk 3 push-ups. 

(worden er telkens meer). Lopen dan naar de diepe kant van het instructiebad, en gaan met 

een bommetje te water (tussen de twee pionnen in). Snorkelen/ zwemmen (met alleen armen) 

naar de mat en klimmen hier overheen. Zwemmen verder naar de overkant toe, en maken 

langs de lijn krokodillendraaien tot aan de overkant.  

Duiken dan in het wedstrijdbad, en zwemmen borstcrawl naar de overkant en klimmen aan de 

hoge kant er weer uit (niet via het trappetje), en beginnen weer opnieuw.  

Na elk rondje mogen ze 1 deel van hun basisuitrusting aantrekken. (vinnen tellen als 2) 

Dit gaat door tot iedereen z’n basisuitrusting compleet heeft. 

 

Bandenpolo, 
Nodig: banden, kleine vlotten, strandbal 

Verdeel de groep in twee partijen. Alle spelers zitten in een band en verspreid in het water. Er 

wordt met een grote strandbal gespeeld of met twee strandballen om het spel aantrekkelijker 

te maken. Het doel van het spel is de bal in het doel te gooien. Je mag de bal niet klemmen en 

je mag niet uit de band, verplaatsen mag wel. 

 

Boomstam rollen, 
Nodig: / 

Je maakt partijen van ongeveer 4 à 6 spelers, van elke groep gaat een speler in het water 

liggen met de armen gestrekt langs de oren. De andere spelers rollen deze speler als een 

boomstam zijwaarts door het water naar een keerpunt. Daar wordt gewisseld met een 

volgende speler. Dit net zo lang tot de hele groep geweest is. Welke groep is het snelst? 

 

Door de hoepels, 

Nodig: veel hoepels 

Maak de hoepels aan elkaar vast (met kurkjes/enz.) en maak er een lange sliert van, maak de 

uiteindes vast aan de kanten van het bad.  

Het is de bedoeling dat er als een dolfijn door de hoepels gezwommen wordt. Dus er overheen 

en er vervolgens weer onderdoor. 

Als er voldoende hoepels zijn, is het ook mogelijk om twee slierten van hoepels te maken. Op 

deze manier kan er een wedstrijdje gehouden worden. 

 



 

De raket, 
Nodig: hoepels, raketten 

De kinderen moeten met een hoekduik eerst door een hoepel, om daarna 1 onderdeel van de 

raket op te bouwen. Welke raket is als eerste boven? 

 

Frisbeeën, 
Nodig: onderwater frisbee 

De kinderen gaan al snorkelend onderwater frisbeeën, en tellen ondertussen hoeveel keer het 

achterelkaar lukt om de frisbee te vangen. 

 

Galgje, 
Nodig: 2 leitjes met 2 potloden 

Onderwater wordt op een leitje galgje gespeeld, op het andere leitje wordt gevraagd welke 

letter er in voorkomt. Als het geraden is mag de volgende, net zo lang tot iedereen geweest is. 

De persoon die de meeste dingen goed geraden heeft, heeft gewonnen. 

 

Verkleed je maar, 
Nodig: twee zakken met verkleed kleren 

Aan het einde van het bad liggen twee zakken met kledingstukken, elke kind trekt 1 ding aan 

en klimt op de kant. Als ze zit, mag de volgende het water in. Welk groepje als eerste zit op 

een rij heeft gewonnen. 

 

Visjes gooien, 

Nodig: Vissenkom met visjes 

Aan de zwembadrand hangt een vissenkom, de bedoeling is dat elke speler visjes krijgen en 

deze vervolgens gooit naar de vissenkom. De speler wie als eerst geen vis meer heeft, heeft 

gewonnen. 

 

Vies en lekker, 
Nodig: / 

Het diepe heeft de naam vies, en het ondiepe van het diepe heeft de naam lekker. De kinderen 

gaan aan 1 kant hangen en de tikker roept een bepaald product (patat). De kinderen die dat 

lekker vinden zwemmen zo snel als ze kunnen naar de kant lekker toe. De tikker probeert 

zoveel mogelijk kinderen te tikken. Deze helpen hem dan mee met tikken. 

 

Vang de bal, 
Nodig: drie pionnen, melk flessen, zinkende bal 

De kinderen worden in twee groepjes verdeeld. Verder verdelen drie pionnen de baan. 

Namelijk 1 pion in het midden, en de andere twee net voorbij het trappetje. Ieder kind krijgt 1 

fles. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk punten te scoren, want de groep met de meeste 

punten wint. De kinderen kunnen een punt scoren als ze de bal (deze zinkt) al werpend naar 

de vanger van hun eigen partij weten te gooien. De bal mag alleen maar aangeraakt worden 

door de fles, en ook alleen maar gegooid worden door de fles. Nadat er een punt gescoord is, 

moet de bal eerst voorbij de pion in het midden geweest zijn voordat er weer een punt 

gescoord mag worden. Daarnaast mag de bal niet langer dan 3 sec. bij 1 persoon zijn, er moet 

dus telkens overgegooid worden d.m.v. de flessen. Als er een overtreding gemaakt wordt, gaat 

de bal naar de tegenpartij. De vanger mag alleen in het gebied tussen de kant en de eerste pion 

komen. De kinderen beginnen aan de kant waar de vanger van de tegenpartij staat.  

 

Buddy breathen met XXXL T-shirt 
Nodig: XXXL T-shirts 

Laat de kinderen banen buddy-breathen oefenen terwijl ze allebei in een XXXL T-shirt zitten. 



 

Pinguïn paniek, 
Nodig: het spel Pinguïn paniek, plankje 

De ijsschots van Pinguïn paniek wordt geplaatst op een drijvend plankje. De spelers moeten 

samen proberen om zo veel mogelijk pinguïns op de ijsschots neer te zetten. Als er pinguïns 

vallen worden deze weer opnieuw geprobeerd neer te zetten. Er wordt van te voren 

afgesproken hoe lang ze de tijd hebben, voor een bepaalde hoeveelheid pinguïns.  

Het spel kan ook tegen elkaar gespeeld worden, van te voren worden de pinguïns verdeeld, en 

mag elke speler per beurt 1 pinguïn plaatsen op de ijsschots. Als er tijdens de beurt pinguïns 

vallen, komen deze bij het aantal pinguïns die de speler nog op de ijsschots moet plaatsen. En 

de volgende is aan de beurt. 

 

Memorie, 
Nodig: metalenplaat, magneet memorie kaartjes 

In het ondiepe van het diepe liggen op de bodem memorie kaartjes, het is de bedoeling dat 

elke speler zoveel mogelijk dezelfde kaartjes verzamelt. (regels zijn het zelfde als bij 

memorie) 

 

Bob de bouwer, 
Nodig: duplo, geplastificeerde bouwtekeningen 

Op een geplastificeerde bouwtekening staat wat de spelers moeten maken van duplo, wie het 

als eerst gemaakt heeft, heeft gewonnen. Dit spel wordt onderwater gedaan. 

 

Party en Co extreme, 

Nodig: kaartjes met opdrachten, leitjes, pijpenragers,  

In dit spel spelen de spelers in groepsverband. 

Op de kaartjes staan opdrachten die een speler van een team goed moet uitvoeren, hier hebben 

ze een minuut de tijd voor. Als de tijd om is, gaat de opdracht naar het andere team.  

Als de opdracht is geraden door het team, mogen ze nog een keer. De volgende keer gaat de 

beurt echter naar het volgende team. 

De speler(s) moeten zo veel mogelijk punten scoren. (deze worden bijgehouden op een leitje) 

Punten kunnen gescoord worden als een opdracht goed uitgevoerd wordt. De opdrachten zijn: 

• Vormgeven, de speler moet van een pijperager iets vormen. 

• Praten onderwater, probeer te raden wat er wordt gezegd. 

• Tekenen, op een leitje wordt wat getekend. 

• Blindtekenen, de speler moet proberen om zonder bril te tekenen. 

• Uitbeelden, de speler moet iets onderwater uitbeelden. 

• Vragen, de speler moet een vraag goed beantwoorden. 

Als een speler van het team het denkt te weten komt hij naar boven en vertelt het aan een van 

de trainers die het kaartje nog vast heeft. 

Het team met de meeste punten heeft gewonnen. 

(de vragen en opdrachten kunnen aangepast worden aan het thema van het seizoen) 

 

De weg omhoog, 
Nodig: mat, zeil 

Laat de kinderen onder een mat door zwemmen waar aan elke kant van de mat een zeil hangt. 

Dit kan je telkens opbouwen door de mat breder te maken. 

 

Inhaken, 
Nodig: basisuitrusting 

Laat de kinderen bij elkaar inhalen, en laat ze constant krokodillendraaien maken. 

 

Wisselen van de basisuitrusting, 
Nodig: basisuitrusting 

De kinderen moeten halverwege de baan een onderdeel van de basisuitrusting wisselen. 

Duikbril moet onderwater geklaard worden.



 

Pak je snorkel, 
Nodig: snorkels van de kinderen, hoepel, pion 

Je pakt eerst alle snorkels af en gooit ze aan het einde van het bad en achter een hoepel in het 

water. De kinderen maken bij de pion een hoekduik, en snorkelen/zwemmen door de hoepel 

heen en pakken hun eigen snorkel. Dit telkens opbouwen, door andere onderdelen te 

gebruiken van de basisuitrusting. 

 

Wat zeg je? 
Nodig: lange pvc buis, onderdelen die ze op moeten rapen 

De kinderen krijgen via de pvc buis onderwater te horen welk onderdeel ze van de bodem op 

moeten rapen. Hierbij staat de trainer bovenwater om de opdracht te geven. Als dat gelukt is 

komt het kind boven water en kan de volgende. 

 

Puzzelen, 

Nodig: 2 puzzels 

Leg de puzzel op de bodem, en leg er evt. nog wat lood op.  

Maak twee teams, en verdeel de puzzelstukjes onder de kinderen. De kinderen zwemmen naar 

de overkant toe waar de puzzel licht, en doen hun stukje in de puzzel. Als deze er in zit, mag 

de volgende van start. 

 

Vissen, 
Nodig: emmer, visjes, 2 hengels, lood 

Zet de emmer onderwater op ze kop vast op de bodem. Laat de vissen los in de emmer. 

Verdeel de groep in twee teams, en laat 1 kind van beide teams vissen. Deze worden 

natuurlijk elke keer afgewisseld. Let op dat er maar maximaal 2 tegelijk bij de emmer zijn. 

Dit voor de veiligheid van de kinderen. 

Het team met de meeste vissen, heeft gewonnen. 

 

Tennisballen, 
Nodig: Emmer, tennisballen, veel lood 

Zet de emmer op ze kop neer op de bodem, en maak deze met zoveel mogelijk lood vast. Laat 

van tevoren de kinderen gokken hoeveel tennisballen nodig zijn om de emmer boven te laten 

komen. Laat dit vervolgens uitvoeren, om te kijken of het klopt. 

 

Via het touw omhoog, 

Nodig: touw. 

Maak het touw vast aan de bodem, en laat de kinderen onderwater naar het touw toe 

zwemmen. Bij het touw aangekomen gaan ze op hun buik/rug via het touw omhoog. 

 

Verkleed zwemmen, 
Nodig: kleren. 

De kinderen snorkelen verkleed in buddy paren, tijdens het snorkelen wisselen ze van kleding.  

 

Touwtrekken, 

Nodig: touw, lintje, fluitje 

Maak aan het midden van het touw, het lintje vast. 

Maak twee teams, elk team gaat aan een kant van het touw liggen in het water. Bij het start 

sein, zwemmen ze tegelijk zo snel mogelijk naar achteren.  

Het is hierbij belangrijk dat de trainers de kinderen goed in de gaten houden dat ze niet 

onderwater gaan. 

Bij het fluitsignaal wordt er begonnen en gestopt.



 

 

Bijlage Spelletjes 
(op de kant) 

 

 

 

Buikschuiven, 
Nodig: buikschuiver, emmer met water/ waterslang 

Leg de buikschuiver klaar en zet hem vast met de bijhorende haringen. Zorg dat de 

buikschuiver goed nat is, alvorens de kinderen mogen gaan buikschuiven. 

Welk kind komt het verst, of misschien wel tot het eind? 

 

Bierviltjesspel, (buiten/binnen) 

Nodig: 120 bierviltjes, 

Schrijf op de bierviltjes, 

• 4 x Het alfabet  

• + de volgende letters A  A  D  E  E  I  L  M  N  O  O  P  R  S  T  U 

Leg de bierviltjes ondersteboven op de grond en verdeel de kinderen in groepen. 

Het spel werkt als volgt, 

Noem een woord dat te maken heeft met piraten, het is dat de bedoeling dat één kind per 

groep gaat zoeken naar 1 letter van dat woord, als er een letter gevonden is mag een ander 

kind uit de groep het proberen. De groep die als eerste het woord compleet heeft, heeft die 

ronde gewonnen. 

 

Snorkelen in het Grevelingenmeer,  
Nodig: duikpakken/ shorty’s, basisuitrusting.  

De kinderen maken onderling buddy’s en gaan snorkelen in het Grevelingenmeer, het is de 

bedoeling dat ze bij elkaar blijven. 

Na het snorkelen wordt geëvalueerd wat ze allemaal gezien hebben. 

 

Wie wat ben ik? 
Nodig: / 

Een speler verzint een woord wat te maken heeft met het thema van het seizoen. Door middel 

van vragen te stellen, waar alleen ja of nee op geantwoord kan worden moeten de andere 

spelers er achter zien te komen wat de speler is. Als het geraden is mag de volgende, net zo 

lang tot iedereen geweest is. De persoon die de meeste dingen goed geraden heeft, heeft 

gewonnen. 

 

Ren je rot, 
Nodig: vragen, 3 pionnen 

Ren je rot is een vraag loopspel. De spelers staan aan een kant van het veld. Tegenover de 

kinderen staan drie pionnen. A, B en C. Aan de kinderen worden vragen gesteld die te maken 

hebben met het thema van het seizoen. Hierbij worden ook drie oplossingen gegeven.  

Het is de bedoeling dat de kinderen rennen naar een van de pionnen wat volgens hen het juiste 

antwoord is. 

Na elke vraag moeten ze weer terug naar de kant van het veld waar ze begonnen. 

Het kind met de meeste goede antwoorden heeft gewonnen.  

 

Twister, 
Nodig: 4x het spel Twister  

Spelregels, zie Twister zelf. 


