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Kinderen met een beperking of bijzondere 
eigenschap zwemmen in Zwembad 
Kerkpolder in Delft.
 
Stichting het Startblok is januari 2015 gestart met 
de zwemlessen aan kinderen met een bijzondere 
eigenschap. Wij geven zwemles aan kinderen vanaf 
5 jaar in groepjes van max. 4 kinderen per instruc-
teur. De doelgroep van onze stichting zijn kinderen 
met beperkingen van verstandelijk, lichamelijk, vi-
suele en auditieve aard.

Martijn van den Maagdenberg en Ton Lankhorst, 
en later Irene Dumas,  zijn dit speciale zwemonder-
wijs begonnen in 2015. Onze ervaring is dat er bij 
reguliere instanties meestal in grotere groepen ge-
werkt wordt. In onze ogen kunnen kinderen met 
een bijzondere eigenschap dit vaak niet aan en 
speelt druk om snel een diploma te halen hen par-
ten. Wij werken met kleine groepjes kinderen van 
maximaal 4 kinderen per instructeur, waardoor wij 
in staat zijn maatwerk te leveren, en individuele be-
geleiding toepasbaar is.

Het is niet mogelijk om 1 op 1 zwemlessen te bie-
den.  Door de hoge accommodatie kosten en een 
gebrek aan vrijwilligers is dit uitgesloten. We halen 
kinderen soms wel even uit een groepje om 1 op 1 
aandacht te geven, maar dat is niet structureel.

Bij Stichting het Startblok kunnen kinderen hun 
A,B,- en C diploma halen op hun eigen tempo. Elk 
kind heeft haar of zijn eigen bijzondere eigenschap, 
waardoor het nooit vooraf te zeggen is, hoe lang 
het kan duren voordat een kind een diploma kan 
halen.  Voor sommige kinderen is een diploma wel 
heel erg ver weg, en geven wij speciale certificaten 
waarom bepaalde vaardigheden staan die het kind 
wel beheerst.

Nadat de kinderen met hun A,B of C diploma klaar 
zijn, kunnen ze verder gaan met Sportief zwem-
men. Dit zijn onderdelen zoals snorkelen en zwem-
men met een Waterscooter en conditie- en tech-
niek zwemmen.

Daarnaast  zwemmen we ook met volwassenen 
met een bijzondere eigenschap van 12.30 uur – 
13.30 uur. Hier moet je naast een bijzondere eigen-
schap ook denken aan een Chronische ziekte.

In zwembad Kerkpolder is een tillift aanwezig om 
eventueel via de lift in en/of uit het water te gaan. 
Fonds 1818, Rabobank, zwembad Kerkpolder en 
Het Startblok heeft dit mogelijk gemaakt.

Wij hanteren zwemdiploma’s die worden uitgeven 
door ENVOZ. ENVOZ geeft diverse zwemberoeps-
opleidingen en internationaal erkende zwemdiplo-
ma’s af. “De meeste opdrachten van het zwemdi-
ploma verschillen niet veel met de overige 
standaard diploma’s. Een belangrijk verschil hierin 
is dat wij niet meer door het gat zwemmen, maar 
door hoepels. Kinderen kunnen een angst voor het 
gat hebben, wat een diploma behalen kan bemoei-
lijken.
 
Onze stichting werkt met zeer betrokken vrijwilli-
gers. De vrijwilligers zijn zowel uitstekend opgelei-
de en gediplomeerde mensen als ook ouders of 
andere geïnteresseerden die het fijn vinden om te 
helpen.  Om ons succes te continueren is er steeds 
een enorme behoefte aan vrijwilligers. Met elke 
nieuwe vrijwilliger die zich aanmeld, kunnen we 
nieuwe kinderen oproepen om bij ons te komen 
zwemmen. 

Op dit moment zwemmer er in zwembad  22 kin-
deren. En we hebben 6 gemotiveerde en kundige 
vrijwilligers. 

Stichting het Startblok heeft goede samenwer-
kingsverbanden met het Sportfondsen Kerkpolder 
Delft, Stichting MEE en het VTV. Maar ook werken 
we intensief samen met Basalt in Delft en Den 
Haag ,Ipse de Bruggen in Nootdorp en Gemiva.

Bij Stichting het Startblok is het mogelijk om te 
zwemmen via het Jeugdsport- en Cultuurfonds.

U bent van harte welkom om ons te bezoeken. Dit 
kan op woensdagmiddag 12.30 uur – 15.00 uur uur 
in Zwembad Kerkpolder in Delft

Helaas is door het algemene gebrek aan zwembad 
ruimte in zwembad Kerkpolder Delft en omgeving  
niet mogelijk om proef te zwemmen.  We zullen dus 
moeten werken via de wachtlijst. 

Aanmelden kan via 
www.hetstartblok.com/inschrijven.

Indien u ons wilt komen helpen kan dit via  
www.hetstartblok.com/contact.

Telefoonnummer : 06-12502803
info@hetstartblok.com  


