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Samenvatting
Beoefening en interesse zwemdisciplines
• 45% van de Nederlanders (5-80 jaar) heeft in het afgelopen jaar aan ‘vrij zwemmen’ gedaan. Hiermee is ‘vrij
zwemmen de meest beoefende discipline, gevolgd door trimzwemmen / banen zwemmen (14%) en leszwemmen
(6%).
• 51% van de Nederlanders heeft in de afgelopen 12 maanden minimaal één zwemdiscipline beoefend.
• Het aandeel potentiele beoefenaars is het grootst ten aanzien van de disciplines ‘vrij zwemmen’(10%), banen
zwemmen (8%) en Aquajoggen / aquarobics. Dit zijn respectievelijk 1.5 miljoen, 1,2 miljoen en 0.9 miljoen
potentiële beoefenaars.

Verdieping trimzwemmen / banen zwemmen
• Van de Nederlandse bevolking (5-80 jaar) heeft in de afgelopen 12 maanden:
- 9% minder dan 1x per maand (1-11x in de afgelopen 12 maanden) aan trimzwemmen gedaan.
- 3% heeft minimaal maandelijks (12-39x in de afgelopen 12 maanden) aan trimzwemmen gedaan.
- 2% is een regelmatige trimzwemmer een heeft 40x of vaker aan trimzwemmen gedaan.
• 19-30 jarigen (19%) hebben significant vaker aan banen zwemmen gedaan.
• Het merendeel van de huidige trimzwemmers (54%) en potentiële trimzwemmers (73%) wil 1 keer per week (of
vaker) gaan trimzwemmen.
• Huidige en potentiële trimzwemmers willen met name in de avonduren (door de week) zwemmen
• Circa de helft van de huidige en potentiële trimzwemmers wil bij voorkeur alleen. Potentiële trimzwemmers hebben
t.o.v. huidige trimzwemmers meer behoefte aan zwemmen in een groep georganiseerd door een zwemvereniging.
• 15% van de huidige trimzwemmers zwemt onder begeleiding.
• 12% van de huidige trimzwemmers maakt gebruik van (online) trainingsschema’s / apps.
• Conditie verbeteren, ontspanning en sportieve grenzen verleggen zijn belangrijke motieven om te (gaan)
trimzwemmen.

Samenvatting
Zwem4daagse
• 18% van de Nederlanders heeft interesse om een keer mee te doen aan de Zwem4daagse.
• Van deze 18% heeft 6% al eerder meegedaan. 13% heeft interesse en nog nooit eerder meegedaan.
• Jongeren hebben vaker interesse om een keer mee te doen aan de Zwem4daagse:
- 45% van de 5-12 jarigen wil een keer meedoen.
- 27% van de 13-18 jarigen wil een keer meedoen.

Leszwemmen en ‘superspetters
• 13% van de Nederlanders (18-80 jaar) geeft aan een kind te hebben dat zwemles heeft of onlangs
heeft gehad.
• 1 op de 5 kinderen overweegt om na de zwemles lid te worden van een zwemvereniging.
• De belangrijkste reden om dit NIET te overwegen is dat het kind zelf de voorkeur heeft voor een
andere sport.
• 1 op de 5 Nederlanders (21%) weet dat de KNZB een eigen zwemlesmethode heeft ontwikkeld
Daarnaast weet 7% dat er een nieuwe zwemlesmethode is, maar wist men niet dat deze van de KNZB
is.
• De meerderheid van de Nederlanders geeft aan dat de nieuwe zwemlesmethode hen aanspreekt.
Daarnaast heeft de meerderheid vertrouwen in de kwaliteit van deze nieuwe methode.
• Van de ouders die een kind op zwemles hebben (of onlangs hebben gehad) geeft 42% aan de nieuwe
methode past bij hun kind(eren); 9% vindt de methode niet bij hun kind(eren) passen.

