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Even voorstellen 

Met veel plezier ben ik de afgelopen 10 jaar in de 

zwem- en fitnessbranche werkzaam geweest als 

instructeur en bedrijfsleider. Eigenlijk heb ik nooit 

zonder deze aparte werelden gekund en ben ik blij 

dat ik mezelf heb kunnen blijven ontwikkelen binnen 

deze leuke en uitdagende vakgebieden. 

Vooral binnen de zwemwereld viel veel te 

ontdekken. Want in een zwembad komen niet alleen kinderen om te leren 

zwemmen, maar zijn er ook vele andere mogelijkheden om met de gezondheid 

bezig te zijn. Zo gaf ik vele sporters instructies bij het (banen) zwemmen, maar 

ook bij de groepslessen als Meer Bewegen Voor Ouderen, Aquarobics, 

Aquajoggen en Aquaslank. Daarnaast kon ik mezelf in de fitnessbranche verder 

ontplooien. Zo gaf ik niet alleen persoonlijke sporttrainingen aan mensen van 

verschillende leeftijden, maar hielp ik ook de deelnemers van groepslessen hun 

sportieve doelen te bereiken. 

Om deze sporters nog beter te kunnen helpen met hun gezondheid, en het 

onderwerp ‘voeding’ mij altijd heeft aangetrokken, heb ik het jaar 2005 mijn 

diploma Gewichtconsulent behaald. Na een pittige studie kon ik mijn kennis 

over gezonde voeding eindelijk combineren met mijn sportlessen. Eerst gaf ik 

alleen groepsgewijs instructies over een gezond voedingspatroon, maar later 

kon ik mijn kennis ook in cursusverband overbrengen. Want met de cursussen 

‘Aquaslank’ en ‘Afvallen voor beginners’ kregen de deelnemers elke week eerst 

een theoriegedeelte, waarna een pittige (aqua) sporttraining volgde. Uiteindelijk 

was het natuurlijk de bedoeling dat de deelnemers zoveel gewicht verloren, dat 

ze hun streefgewicht konden behalen. 

 

Een gezondheidsprofessional 

Naast de vakkennis van een voedingsdeskundige en all-round sportinstructeur, bleef 

ik me verder ontwikkelen in de vaardigheden van een gezondheidsprofessional. Zo 

begon ik me te verdiepen in de effecten van Mindfulness, waarbij je wordt geleerd om 

je gedachten en gevoelens beter onder controle te krijgen. Daarnaast leer je door 

verschillende meditatietechnieken je gedachten te sturen en hiermee je gedrag te 

veranderen. En dat laatste is weer een zeer effectieve methode om je persoonlijke 

doelen te gaan behalen; Of dit nu afvallen, beter omgaan met stress, het 

zelfvertrouwen vergroten of sporten volhouden is.  
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Door een grote interesse in het onderdeel leefstijl, bleef ik mezelf ontwikkelen op dit 

gebied. De opleiding Rationele Effectiviteittraining gaf me een nog beter beeld van 

de werking van de hersenen en de invloed van denken op het menselijke gedrag. 

En wanneer je weet hoe dit werkt, kun je de verschillende mentale factoren nog 

effectiever beïnvloeden. 

De opgebouwde kennis was zo interessant, dat ik me hierna verder hebt verdiept in 

de werking van stress en de hantering hiervan. De opleiding Arbeids- & 

organisatiepsychologie gaven me dan ook extra handvatten om mensen te 

begeleiden bij stresshantering en het vergroten van het zelfvertrouwen. 

 

EerlijkSportAdvies 

Na deze leerzame jaren wilde ik toch meer met de opgebouwde kennis doen. Zo 

ontwikkelde ik in 2010 mijn eigen bedrijf EerlijkSportAdvies; waar ik sport 

combineerde met een gezond voedingspatroon en een actieve leefstijl. Maar dan 

niet op een manier waarbij iedereen eenzelfde behandeling krijgt, maar juist op een 

persoonlijke en positieve wijze. Want een aanpak op de specifieke persoon gericht, 

geeft gewoon de beste resultaten.  

Door middel van persoonlijke consulten, online cursussen, e-books en de 

Sportbibliotheek, krijgen de mensen dus de informatie die ze nodig hebben om hun 

goede voornemens op een positieve manier te kunnen behalen. 

Aangezien het onderdeel sport zo’n uitgebreid gebied is, zijn er verschillende 

specialismen ontstaan. Allereerst werd de website van de zwemles specialist 

ontwikkeld. Hier kunnen onze bezoekers alles leren over de ‘zwemles en het (leren) 

zwemmen’. Door het grote succes van dit specialisme is er een extra variant 

ontstaan. Bij het specialisme ‘zwemmen & aquasporten’ leren onze klanten hoe ze 

beste resultaat met zwemmen en aquasporten kunnen behalen. Natuurlijk blijven er 

nieuwe specialismen bij komen, zodat uiteindelijk iedereen op een positieve en 

effectieve manier met zijn of haar sport bezig is. 

 

Na deze kennismaking wens ik u verder veel succes met het aanleren van uw 

nieuwe sportieve en vitale leven! 

 

Michael van Houwelingen 

Oprichter en adviseur EerlijkSportAdvies 
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1. Waarschuwing veiligheid! 
U wilt gaan (of leren) zwemmen en waarschijnlijk 

het liefst op eigen houtje. Natuurlijk is dit op 

verschillende manieren en voor iedereen mogelijk, 

maar moet wel op een veilige manier gebeuren. In 

dit boek vind u dan ook de basiskennis van het 

leren zwemmen, maar het is niet geschreven ter 

vervanging van de zwemlessen. U kunt dit boek 

dan ook ter ondersteuning gebruiken, maar 

bedenk wel dat het ‘op een goede manier aanleren van de juiste zwemtechnieken’ 

een specialistisch gebied is.  

Ook voor de verleerde zwemmer is het (weer) gaan zwemmen onder goede 

begeleiding zeer belangrijk. Want opnieuw gaan zwemmen is best pittig en wat doet 

u als u kramp krijgt of niet meer richting de kant kan komen? Het is dan ook van 

groot belang dat u nooit alleen aan de slag gaat met zwemmen. Want zelfs de meest 

geoefende zwemmer kan in de problemen raken en hierdoor in verdrinkingsnood 

komen. Tijdens het zwemmen of het bewegen in het water moet er altijd op elkaar 

worden gelet.  

 

Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om zelf te oefenen en vaak is dit in het 

plaatselijke zwembad. Bent u een beginner en weinig zwemvaardig, dan dient u eerst 

wel navraag te doen bij het personeel. Zo kunnen zij een extra oogje in het zeil 

houden. Maar bent u al een gemiddelde, gevorderde of zelf een zwemkampioen dan 

kunt u natuurlijk gelijk aan de slag. Maar ook voor deze zwemmers geldt: Ga nooit 

alleen zwemmen, zorg dat er altijd iemand op u let! 

 

Voor volwassenen adviseren wij de volgende veiligheidstips rondom water: 

 Ga niet zwemmen op verdachte plekken, waar bijvoorbeeld stromingen 

voorkomen. Zelfs de beste zwemmers kunnen hierdoor in de problemen 

komen. 

 Ga niet in je eentje zwemmen. Zorg dat je altijd door iemand in de gaten 

wordt gehouden. 

 Onderschat de kracht van het water nooit! Zelfs de beste zwemmer kan 

door een sterke stroming weggevoerd worden naar open zee. 

 Kun je niet zwemmen? Ga dan maximaal tot je knieën te water. 

 Let op waarschuwingsvlaggen (geel = gevaarlijk zwemmen, rood = 

verboden te zwemmen). Ga nooit de zee in als er een rode vlag gehesen is. 

Dan geldt er door de Reddingsbrigade uitgebracht verbod om te zwemmen. 

Vaak is de zee dan te gevaarlijk door weersomstandigheden of stromingen. 

 Volg de aanwijzingen van het zwembadpersoneel of de Reddingsbrigade 

altijd op. 
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2. Zwemles onderdelen 
Wanneer u (weer) aan het begin van het 

zwemtraject staat, en dus wilt leren zwemmen, zijn 

er een aantal onderdelen die regelmatig terug 

komen. Eigenlijk zijn dit de voorwaarden die u moet 

beheersen om tot het daadwerkelijke zwemmen te 

komen. Want voor iemand die niet volledig watervrij 

is, zal het zwemmen een onmogelijke opgave 

worden.  

Misschien kunt u al best wat stukjes zwemmen (voortbewegen), maar kunt u dan ook 

weer gaan staan? En durft u al onder water te gaan of blijft u angstvallig het hoofd 

boven water houden? Het oefenen van de verschillende zwemles onderdelen legt 

dus een basis voor een levenlang zwemmen. 

 

Let op: deze onderdelen zijn belangrijk om met de zwemschema’s aan de slag te 

gaan. Om echt te leren zwemmen, kunt u het beste ook het e-book “leren zwemmen 

voor volwassenen” gebruiken. Achterin dit e-book vindt u dan ook een leuke 

kortingscode om het boek erbij te bestellen. 

 

 

2.1 Watergewenning 

Tijdens de watergewenning raakt u steeds vertrouwder met de eigenschappen van 

het water. U durft steeds meer onder water te gaan, de ogen open te doen, te 

springen van de kant en leert daarnaast de basisbeginselen van het zwemmen. 

Vooral goed kunnen drijven op buik en rug is een belangrijke voorwaarde; het zorgt 

ervoor dat er een goede basis wordt gelegd om de zwemslagen 

als borstcrawl en rugcrawl, maar ook de schoolslag en rugslag, te kunnen leren. 

Uiteindelijk komen alle watergewennings-onderdelen later in het zwemtraject weer 

terug. Het loont dus zeker om deze onderdelen veelvuldig te gaan oefenen. 

Bij de meeste zwembaden worden de volgende watergewennings-onderdelen 

geoefend: 

1. Ogen open houden onder water 

2. Bellen blazen 

3. Water uitspugen 

4. Springen vanaf de kant, landen op voeten en balans bewaren 
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5. Onder water gaan (iets oppakken van de bodem) 

6. Door gat of hoepel heen 

7. Drijven op de buik 

8. Drijven op de rug 

9. Voortbewegen op de buik (globale borstcrawl benen) 

10. Voortbewegen op de rug (globale rugcrawl benen) 

 

 

 

2.2 Liggen op buik en rug 

Een belangrijk einddoel van de 

watergewenningsfase is het kunnen 

drijven op de buik en rug. Dit lijkt 

misschien gemakkelijk, maar voor 

veel mensen is dit het zeker niet!  

Zo lig je bij het drijven op de buik 

namelijk helemaal stil in het water 

en heb je geen contact meer met de ‘veilige’ bodem. Daarbij moet je ook nog eens 

afzetten en (al stilliggend) jezelf naar voren verplaatsen. Maar eerst gaan we gaan 

liggen op de buik, zonder dat we ook maar iets hoeven te doen. Hiervoor gebruik we 

een lekker groot drijfmiddel (zoals een flexibeam) zodat we ons hoofd boven water 

kunnen houden. En nog belangrijker: we hebben zoveel houvast en stabiliteit dat we 

ook onze voeten van de bodem durven te halen. 

Als het liggen gelukt is gaan we verder met het creëren van succesbelevingen en het 

vergroten van ons zelfvertrouwen. Terwijl we liggen proberen we nu onze mond in 

het water te doen; we blazen grote en kleine bellen. Hierna volgt de neus en 

uiteindelijk ligt het gehele gezicht (niet het haar) in het water. 

Het drijven op de rug kan ook spannend zijn, 

want wat is er allemaal onder u en kunt u nog 

wel op staan? Allereerst  gaan we proberen te 

liggen op de rug. Want zodra de benen van de 

bodem af zijn, is de eerste stap naar een 

ontspannen rugligging al gemaakt. Om dit te 

doen kunt u bijvoorbeeld eerst proberen 

zelfstandig te gaan liggen. Gebruik hiervoor 

een flexibeam en plaats deze onder de oksels  
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en achter de rug, waarbij de punten aan elke kant van het lichaam uitsteken. U kunt 

nu lekker op de schommel hangen en de voeten gemakkelijk van de bodem halen. 

Richting het rugdrijven gaan we meer op de techniek en de horizontale houding 

letten. U zakt in elkaar en legt de oren in het water. Daarbij houdt u de kin omhoog  

en probeert u met de voeten af te zetten naar achter. Maar omdat u waarschijnlijk 

nog niet het zelfvertrouwen heeft om zelfstandig te gaan liggen, kunt u het beste nog 

wel drijfmiddelen gebruiken. Hou in elke hand een drijfmiddel vast, zodat u 

ontspannen kunt gaan liggen. 

 

 

 

2.3 Drijven op de buik 

Dit onderdeel is dan ook de basis van de 

verschillende zwemslagen en zal goed 

moeten zijn, voordat u echt leert zwemmen. 

Drijven op de buik vraagt om een flinke dosis 

lef. Want de voeten moeten hierbij omhoog 

getild worden en er wordt niet meer gestaan 

op de (veilige) bodem. Eigenlijk wordt er nu 

dus gelegen op het water. Het kan dan ook 

best lastig zijn om vanuit een staande positie 

te komen tot een goede en stabiele buikligging. En dat ook nog eens met het gezicht 

in het water en een aantal tellen lang! 

Het aanleren van het drijven op de buik start natuurlijk in ondiep water. Want het 

“weer kunnen staan” geeft u waarschijnlijk ook een geruststellend gevoel. Drijven 

gebeurt meestal vanuit een staande positie. Hierbij zet u zich af met de benen en 

komt zo op de buik terecht. Zou u het hoofd boven water houden, dan is er geen 

sprake van horizontale houding en zal er snel gezonken worden. Daarom is het 

belangrijk om drijven met het gezicht in het water te doen. 
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2.4 Drijven op de rug 

Een goede rugligging is de basis van de 

verschillende rugslagen, zoals 

de rugcrawl en de enkelvoudige rugslag. Het 

drijven op de rug zal goed moeten zijn, 

voordat deze zwemslagen kunnen worden 

aangeleerd. 

Het aanleren van het drijven op de rug start 

ook in het ondiepe water. Want in 1e 

instantie zult u snel zinken en het is dan 

prettig dat er snel kan worden gestaan. Maar gaandeweg wordt het drijven op de rug 

in steeds dieper water uitgevoerd, uiteindelijk totdat u niet meer kunt staan. In het 

diepe word dan afgezet vanaf de kant, waarna het (uit) drijven zal beginnen. 

Vanuit een (kleine) staande positie legt u de oren in het water en zet u met de voeten 

af. U duwt uzelf dus vanaf de bodem in achterwaartse richting. Hierna blijft u zo 

horizontaal mogelijk op de rug liggen, waarbij er natuurlijk zo min mogelijk wordt 

gezonken. 

 

 

2.5 Voortbewegen op buik en rug 

Het kunnen voortbewegen is 1 van de 8 basiselementen van het (leren) zwemmen. 

Want door middel van de geleerde zwemslagen kan iemand zich voortbewegen door 

het water. Maar om ontspannen, effectief en veilig te kunnen voortbewegen, moeten 

eerst de zwemslagen goed worden aangeleerd. En dat is niet zomaar even een 

trucje; want u moet systematisch te werk gaan. Het voortbewegen op buik en rug is 

dan ook een tussenstap tot het drijven en het daadwerkelijk aanleren van de 

verschillende beenslagen. 

Een voorwaarde om het voortbewegen op de buik te kunnen oefenen, is dat u de 

voeten al van de bodem durft te halen. Lukt dit niet, doe dan een stapje terug en ga 

nogmaals aan de slag met de oefening liggen op de buik. Maar is dit geen probleem 

meer, dan kunt u proberen stukjes te zwemmen. Vaak gebeurt dit met beginnende 

borstcrawl benen (de spetterbenen), maar het kan ook voorkomen dat u al rondjes 

kunt maken. Het maakt niets uit op welke manier u zich gaat voortbewegen, want u 

gaat leren dat door de beweging van de benen u uzelf een stukje verplaatst. 
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Een voorwaarde voor het voortbewegen op de rug is wel dat u ontspannen op de 

rug durft te liggen! Maar aangezien het nu nog gaat om voortbewegen (en niet het 

maken van goede beenslagen) op de rug, is het ook mogelijk om dit met 

drijfmiddelen te doen. Belangrijk is wel dat u de voeten van de bodem durft te halen 

en u al enigszins op de rug kan liggen. Dat hierbij de oren nog niet in het water liggen 

en de kin niet omhoog wijst, is pas van latere orde. Want u kunt zich eerst volledig 

uitleven door het maken van beenbewegingen. En welke dit zijn of hoe ze uitgevoerd 

worden, maakt dus niets uit.  

 

 

2.6 Kantelen en draaien 

Er zijn verschillende mogelijkheden om te draaien in het water, maar uiteindelijk 

dienen ze hetzelfde principe: het kunnen oriënteren onder water. Want een 

draaibeweging verstoord het evenwicht en hierna moet u zich wel weer kunnen 

oriënteren. U zult vast begrijpen dat door dit te oefenen de zwemveiligheid extra 

wordt vergroot. 

De draai om de breedte-as gebeurt op 2 manieren: u gaat met een koprol het water 

in of u maakt tijdens het zwemmen een koprol. Bij de draai om de lengte-as 

(boomstam) start u met het zwemmen van de schoolslag, en op een bepaald punt 

begint u met draaien. Eerst van de buik naar de rug en daarna weer verder naar de 

buik. Belangrijk is dat dit onderdeel in een uitgestrekte positie gebeurt. De armen zijn 

lang en het gezicht wordt hier tussen in het water gestopt. Met lange armen en 

benen vindt vervolgens het draaien plaats. 

 

 

2.7 Duiken 

Goed kunnen duiken (kopsprong) is een belangrijk onderdeel van het Zwem-ABC en 

wordt meestal vooraf aan het onder water zwemmen uitgevoerd. Want met een 

goede duik hoeft er pas na enkele meters gezwommen te worden. En dit scheelt 

weer energie bij het onder water zwemmen. 
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Het opbouwen van het duiken kan in kleine stapjes gebeuren, hierbij kunt u denken 

aan: 

 

Stap 1: duiken vanuit een zittende positie. 

U zit op de lage kant en plaats de armen in de duikhouding. Hierbij worden de armen 

uitgestrekt en zijn de oren hierachter verstopt. U stopt de kin op de borst en plaatst 

de handen in het water. Langzaam gaat u  te water; eerst met de armen en als 

laatste met de benen. 

  

Stap 2: duiken vanuit een knielende positie 

Gaat het goed, dan kan het duiken iets moeilijker worden gemaakt. Uw kind probeert 

nu vanuit een knielende positie, dus zittend op 1 of allebei de knieën, de 

duikbeweging uit te voeren. Eerst gaan de armen weer te water en als laatste de 

benen. 

  

Stap 3: duiken vanaf de lage kant 

Eerst worden de tenen op de rand gezet, waarna de handen in het water worden 

geplaatst. Let op dat de kin op de borst blijft, de armen lang zijn en vooral de billen 

niet teveel zakken. Nu start de duikhouding weer zoals eerder besproken. Het 

voordeel van deze staande positie is dat u goed met de tenen kan afzetten, of te wel 

wegduwen, waardoor er verder gedoken kan worden. 

  

Stap 4: duiken vanaf de hoge kant. 

U gaat weer in de juiste duikhouding staan en probeert de handen zo dicht mogelijk 

bij het water te houden. Na een goede afzet maakt u een diepe duik en start het 

onder water zwemmen. 

 

  

Stap 5: de startsprong 

Nadat het duiken is aangeleerd, kan deze voor het C-diploma verder worden verfijnd. 

We spreken dan over een startsprong, waarbij het de bedoeling is om meer snelheid 

te creëren om hierna snel verder te kunnen zwemmen. 

Het belangrijkste verschil met een duik is de diepte. Bij de startsprong komt de duiker 

minder diep, zodat men snel naar de oppervlakte kan komen en verder kan 

zwemmen. 
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LET OP DE VEILIGHEID! 

Duiken moet natuurlijk altijd in diep water worden uitgevoerd, aangezien de bodem 

(met een goede duik) snel wordt bereikt. Om niet tegen de harde bodem terecht te 

komen, zal er gedoken moeten worden in een bad met een minimale waterdiepte van 

1,40 meter. Maar diep water heeft natuurlijk ook z’n keerzijde. Want wanneer u gaat 

proberen te duiken en u heeft nog niet voldoende kracht om terug te zwemmen, kunt 

u snel onder water verdwijnen. 

 

 

2.8 Onder water zwemmen 

Waar we vroeger met droge haren ons 

zwemdiploma konden halen, zo is dat nu wel 

even anders. Want nu wordt er vanaf het begin al 

onder water gegaan, waarbij het onder water 

zwemmen geleidelijk wordt opgebouwd. 

En zo leert u niet alleen een juiste ademhaling, 

maar ook het kijken onder water, leren oriënteren 

en uzelf verplaatsen. Uiteindelijk totdat u zo 

vaardig bent, dat u zonder problemen de 

benodigde afstand onder water kan zwemmen. 

Per fase worden er aparte oefeningen gedaan om het onder water zwemmen onder 

de knie te krijgen, te weten: 

 

Fase 1:  

In deze fase gaat u al gedeeltelijk onder water. Voor sommige mensen is dit een 

makkie en kan de oefening alweer moeilijker gemaakt worden.  Voor mensen die dit 

eng vinden, is een opbouwend programma erg belangrijk. 

Probeer ervoor te zorgen dat u eerst de mond in het water durft te doen. Dit kan met 

verschillende oefeningen zoals bellen blazen en fonteintjes maken. Hierna verdwijnt 

ook de neus onder water, wat de oefening alweer moeilijker maakt. Gaat dit goed, 

dan stopt u nu het hele gezicht in het water. 
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Bij oefeningen voor fase 1 kunt u denken aan: 

 Onder flexibeam door (flexibeam voor u leggen en onder water er onder door gaan) 

 Bellen blazen en fonteintjes maken 

 Gebruik zinkende voorwerpen en pak deze van de bodem 

 Door hoepel heen lopen 

 

 

Fase 2: 

Bij deze fase gaat u nu helemaal onder water. U hoeft hierbij 

nog niet te zwemmen, al kunt u dit zeker gaan oefenen. 

Belangrijk is wel dat u nu echt de ogen open durft te doen en al 

bellen onder water durft te blazen. Eigenlijk moet u dus 

(volledig) ontspannen onder water kunnen en daarvoor kunt u 

meerdere oefeningen doen. 

Verschillende oefeningen kunnen zijn: 

 Op de bodem zitten 

 Schreeuwen onder water 

 Bellen blazen onder water 

 Zinkende voorwerpen zoeken. 

 

 

Fase 3: 

Het onder water zwemmen gaat nu echt van start. Want u durft nu ontspannen onder 

water te gaan en hierbij te kijken. Alleen gaat het in deze fase vooral om het 

zwemmen. Dus neem een goede ademteug en ga door een hoepel, zwemgat of 

iemands benen door. Uiteraard gebeurt dit nog in ondiep water, zodat u nog veilig op 

de bodem kan staan. 

 

Het liefst gebeurt dit met een schoolslag beweging (geen borstcrawl) aangezien u 

hiermee meer meters onder water maakt. 
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Fase 4: 

Nu u het onder water zwemmen beheerst, is het tijd 

om dit in diep water te gaan oefenen. Om richting de 

vereiste van het A-diploma (minimaal 3 meter onder 

water zwemmen en door het zwemgat heen gaan), 

zult u dit wel eerst moeten opbouwen. Hierbij kunt u 

de volgende volgorde gebruiken: 

  

 Spring in het diepe en zwem een stukje onder water (let wel op de veiligheid!) 

 Spring nu van de hoge kant en zwem onder water naar het zwemgat (hoe ver 

maakt nog niet uit) 

 Rol het zwemgat nu gedeeltelijk op en zwem hier (het liefst onder water) door 

heen zwemmen. Doe dit zeer regelmatig, want het creëert succesbelevingen 

en zelfvertrouwen. En dat is zeer belangrijk bij het onder water zwemmen. 

 Spring nu met een rechtstandige sprong het water in en zwem onder water 

door het zwemgat. Leg deze eerst op een afstand van 1,5 meter en bouw dit 

uit tot een afstand van 3 meter. 

  

  

Fase B-en C-diploma: 

Nu het A-diploma is gehaald en u natuurlijk verder gaat voor de vervolgdiploma’s, 

moet u de afstand verder gaan uitbreiden. Er wordt met een (start) duik het water in 

gegaan en u zwemt minimaal 6 meter (voor het B-diploma) en 9 meter (voor het C-

diploma). 
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2.9 WATERTRAPPEN 

Het watertrappen is erg belangrijk voor de zwemveiligheid en komt dan ook bij de 

meeste zwemdiploma’s terug. Naast het watertrappen in badkleding, wordt dit ook 

met kleding gedaan. Want als u in het water valt, zal dit waarschijnlijk niet gebeuren 

in zwemkleding. 

De beweging van het watertrappen gebeurt door middel van het maken van grote 

rondjes met de benen. Hierdoor kan het hoofd boven water worden gehouden en 

kunt u zich oriënteren op de omgeving. U kunt zien waar u zich momenteel bevindt, 

waar de obstakels zijn en waar u heen kunt zwemmen. Een echt survivalonderdeel 

dus. 

 

Let op: om het watertrappen op te bouwen kan eerst de kant worden vastgehouden. 

Met lange armen probeert u eerst te watertrappen. Hierna kan de kant enkele tellen 

worden losgelaten. Uiteindelijk totdat de beweging minimaal 60 seconden kan 

worden volgehouden. Doe dit wel altijd onder toezicht! 
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3. ZWEMSLAGEN VERBETEREN 
 
Zwemmen is heerlijk om te doen en ook nog eens 

erg geschikt voor het verbeteren van de 

gezondheid. Maar de meeste zwemmers willen toch 

meer bereiken en vaak kiezen ze ervoor om de 

bekende zwemslagen te verbeteren en nieuwe 

slagen aan te leren.  

 

En waarom ook niet? Want een veelzijdigheid aan 

zwemslagen, maakt de trainingen leuker en daardoor beter vol te houden. 

Uiteindelijk net zo lang tot u het niveau van een echte zwemkampioen heeft bereikt. 

 

Binnen dit hoofdstuk bespreken we de 6 bekendste zwemslagen en geven u de 

handvatten om deze verder te verbeteren. Tijdens de zwemschema’s komen deze 

slagen regelmatig terug, waarbij u per schema aan een bepaald accent gaat werken. 

Door dit geregeld te oefenen, gaat u steeds effectiever zwemmen en wordt u dus 

steeds zwemvaardiger. Wat uw beginniveau ook is. 

 

 

 
3.1 DE SCHOOLSLAG 
 

Wanneer de schoolslag eenmaal is aangeleerd, zal de afstand (zonder te staan) 

steeds verder moeten worden uitgebreid. Uiteindelijk met als doel de afstanden te 

kunnen zwemmen die vereist zijn voor de verschillende zwemdiploma’s. En zijn deze 

behaald, dan profiteert de zwemmer hier de rest van zijn of haar leven van. Want 

tijdens het vrij zwemmen of het trekken van baantjes is de schoolslag zeer 

functioneel. 

 

Maar helaas blijkt in de praktijk dat de schoolslag nog weleens wordt afgeraffeld. En 

dat is wel zonde! Want het niet volledig uitvoeren van de techniek zorgt ervoor dat 

ook de spieren niet optimaal getraind worden. Daarnaast wordt er onnodige veel 

energie verspild, die u tijdens het zwemmen beter kunt besteden. Het kan dus lonen 

om tijdens het zwemmen wat meer aandacht aan de schoolslag te geven. 

  

Maar let op: wanneer u met onderstaande punten aan de slag gaat, is het wel 

belangrijk dat u wat meer weet over de schoolslag en deze minimaal 25 meter kan 

zwemmen.  
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3.1.1 LIGGING VERBETEREN 

De ligging van de schoolslag is het eerste belangrijke onderdeel om te verbeteren. Want 

de meeste mensen zwemmen de schoolslag gewoon met het hoofd  boven water en krijg 

daarbij met extra weerstand te maken. Fijner en efficiënter is het om de ligging zo 

horizontaal mogelijk te houden, al is dat bij sommige delen van de schoolslag vrij lastig. 

In ieder geval proberen we bij de ligging rekening te houden met: 

 Het hele lichaam is lang. De spieren en gewrichten worden (lichtjes) gestrekt 

 De ligging is zo horizontaal mogelijk. 

 De handpalmen zijn naar beneden gericht. 

 Het gezicht is in het water (kruin is boven water). 

 Het hoofd is bijna tegen de bovenarmen. 

 

 

 

3.1.2 BEENSLAG VERBETEREN 

In tegenstelling tot de andere zwemslagen, heeft de beenslag van de schoolslag een 

zeel belangrijke rol bij de voortstuwing. 

Eerst zal er een buiging in heup-, knie- en enkelgewricht plaatsvinden, waardoor de 

benen zo dicht mogelijk naar de billen kunnen worden gebogen. Dit is de contra 

(herstel) fase waarin de stuwvlakken (binnenzijde enkel, voetzool en scheenbeen) in 

optimale positie worden gebracht. Belangrijk is wel dat de voeten (de tenen) naar 

buiten worden gedraaid en de buitenrand van de voet wordt opgetrokken (eversie). 

Daarnaast moet de beweging rustig worden uitgevoerd aangezien de zwemmer 

zichzelf anders tegen zal werken en minder goed vooruit komt. 
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Nu de contrafase (herstelfase) voorbij is en de stuwvlakken goed staan, kan de 

voortstuwende fase beginnen. De benen maken een rondje en zijn bij het eindpunt 

langgestrekt naast elkaar. Doordat het water naar achter wordt geduwd, zal de 

zwemmer zich (volgens het actie-reactie principe) in voorwaartse richting 

verplaatsen. 

Deze beenbeweging is een mooi te combineren met de duw- en glijfase van de 

armen. Dus wanneer de benen de zwemmer voorwaarts verplaatsen, zullen de 

armen (na de trekfase) lang worden gemaakt. En wanneer de trekfase van de armen 

zijn einde bereikt, zullen de benen weer worden gebogen naar het zitvlak. 

  

 

 3.1.3 ARMSLAG VERBETEREN 

Waarschijnlijk heeft u vroeger de schoolslag al aangeleerd gekregen en zult u weinig 

moeite hebben met het maken van de armslag. U maakt simpelweg een rondje met 

de armen en maakt uzelf daarna weer lang. En alhoewel dit zeker een goed begin is, 

zijn er bepaalde delen van de armslag die zeker verbetert kunnen worden. Want door 

te gaan letten op de details van de armslag, zult u uw stuwvlakken veel efficiënter 

gaan benutten. Het gevolg is natuurlijk dat u steeds mooier en sneller zwemt en zo 

een steeds grotere afstand kunt overbruggen. 
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De armslag van de schoolslag bestaat uit 2 hoofdfasen: namelijk de voortstuwende 

fase (waarmee u vooruit komt) en de herstelfase. Bij deze laatste fase bereidt u uw 

lichaam voor om weer met de voortstuwende fase te starten. Deze hoofdfasen 

kunnen we weer onderverdelen in kleinere onderdelen, zodat we per onderdeel 

steeds gerichter kunnen oefenen. We bespreken: 

  

Uitgangspositie (later glijfase): 

De uitgangspositie is lang en horizontaal gestrekt (dus met het gezicht in het water). 

De handen zijn hierbij net onder water en naast elkaar. Voordat de trekfase kan 

beginnen, worden de armen eerst naar binnen gedraaid. Dit wordt endorotatie van de 

armen genoemd, met als doel de stuwvlakken alvast klaar te maken voor de 

volgende fase. 

 

  

Trekfase: 

Door draaiing van de armen zullen ook de ellebogen iets naar boven worden 

gedraaid. Nu is het tijd om de handen naar het lichaam te trekken en het water zo 

efficient mogelijk te pakken. Het actie-reactie principe zorgt ervoor dat door een 

achterwaartse trekbeweging het lichaam naar voren zal verplaatsen. Deze 

voortstuwing (de trekbeweging) duurt totdat de handen bijna bij de borst zijn en de 

hoek van de ellebogen elk tussen de 90 en 110 graden bedragen. 

 

  

Duwfase: 

Na de trekfase komt, net als bij de andere zwemslagen, de duwfase. Deze fase zal 

beginnen wanneer de zwemmer de pinken niet meer kan zien. Hier kan de 

duwbeweging beginnen door de handen naar elkaar toe te brengen en de 

handpalmen iets naar elkaar toe te draaien. Nu worden de armen onder water weer 

lang gemaakt en spreekt men van de glijfase. 

 

Tijdens de duwfase wordt er nauwelijks meer stuwing verkregen. De duwfase leidt 

eigenlijk de armen weer naar de contra (herstel) fase, waar de stuwvlakken (hand, 

onderarm en een klein stukje van de bovenarm) weer in de juiste positie worden 

gezet. 
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3.1.4 ADEMHALING VERBETEREN 

Het halen van adem gaat bij de schoolslag op een prettige manier. Want de meeste 

mensen zwemmen de schoolslag met het hoofd boven water en hoeven alleen hun 

mond open te doen om adem te halen. Maar wanneer u de schoolslag gaat 

verbeteren, doet u dat met het gezicht in het water en gaat ademhalen lastiger. 

Om de ademhaling te verbeteren richt u zich op de trekfase van de armbeweging. 

Want tijdens de trekbeweging komen de schouders uit het water en is het hoofd iets 

naar achter gekanteld. Dit is een ideale positie voor de ademhaling aangezien de 

mond bij deze beweging boven water is. Nu kan er worden ademgehaald en zullen 

de schouders (door het optillen van het hoofd) weer wat gaan zakken. 

Het hoofd wordt weer naar voren gekanteld en het gezicht ligt nu weer in het water. 

Nu start de duw- en glijfase, waarbij door de mond en neus wordt uitgeademd. 

 

Bekijk hier het filmpje van de schoolslag. 

 

 

 

 

 

3.2 DE ENKELVOUDIGE RUGSLAG 
 

De enkelvoudige rugslag is wel een moeilijke slag om aan te leren. De verschillende 

lichaamsdelen moeten namelijk in de juiste stand worden geplaatst, zodat er 

voldoende stuwkracht mogelijk is. Is de techniek niet goed, dan zal de zwemmer 

zichzelf nauwelijks kunnen verplaatsen in het water. 

 

Het is dan ook niet voor niets dat er tijdens de zwemlessen veel aandacht wordt 

besteedt aan het aanleren van de enkelvoudige rugslag. De techniek wordt dan ook 

in verschillende fasen opgebouwd en steeds verder verbeterd. Uiteindelijk totdat de 

zwemmer met een optimale (horizontale) houding, de benodigde afstanden voor de 

verschillende zwemdiploma’s kan zwemmen. 

 

Het verbeteren van deze zwemslag zal niet voor heel veel uitdaging zorgen. 

Natuurlijk kunt u letten op een goede horizontale ligging, zodat u zo min mogelijk 

energie verbruikt. Daarnaast kunt u de afstanden steeds groter maken of wat langer 

uitdrijven, maar daarbij houdt het eigenlijk wel op. Wilt u toch nog wat aan de 

techniek van de enkelvoudige rugslag werken, denk dan aan de volgende 

aandachtspunten: 

 

https://youtu.be/wFkyrnNHWsw?list=PLLmrah06Xw97aqVAEpdttMQAe8N8bUINX


 

Zwemschema’s – een levenlang zwemmen!  
www.eerlijksportadvies.nl  

21  

 

 

Horizontale houding 

De enkelvoudige rugslag is een zeer goede zwemslag t.b.v. de zwemveiligheid. De 

slag kost weinig energie en er kan op elk moment worden ademgehaald. Dit kan 

alleen wanneer er een optimale ligging plaatsvindt, waarbij het lichaam zo 

horizontaal mogelijk ligt. Zo ondervindt de zwemmer zo min mogelijk weerstand van 

het water. 

Om een zo optimaal mogelijke horizontale ligging te krijgen, moet 

de kin altijd omhoog gericht zijn. Daarnaast moet de (onder) buik omhoog geduwd 

worden, maar niet zover dat deze boven water komt. Uiteindelijk mag alleen het 

gezicht mag boven water zijn. Komen bijvoorbeeld de knieën tijdens de beenslag 

boven water, dan zal de zwemmer direct zinken. 

 

 

 
  

Ademhaling 

Op de rug kan de zwemmer vrij ademhalen en dat is wel zo prettig. Nadeel is vaak 

wel dat de ademhaling zo geen onderdeel van de zwemslag word, en dat is zonde! 

Want een goede ademhaling kan extra kracht aan de benen geven. Er moet dan 

worden uitgeblazen wanneer de benen worden gesloten. 

   

Symmetrisch 

Een vereiste bij de enkelvoudige rugslag is een symmetrische beenslag. Dit betekent 

dat allebei de voeten en benen op dezelfde manier gebogen en bewogen worden. Er 

is dus geen sprake van een wreef of schaarslag, waarbij het ene been afwijkt van het 

andere. 

  

Ritme 

Het uitvoeren van een goede enkelvoudige rugslag is een ritmische beweging. De 

hakken worden naar de billen gebracht (contra-fase) – er word een rondje gemaakt – 

en de benen worden gesloten. Dit vind continue plaats, in eenzelfde ritme. 
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Voortstuwingselement 

Een zwemmer die de rugslag uitvoert, zal dit puur vanuit de benen doen. De armen 

worden langs het lichaam gehouden en doen niets.Tijdens het buigen van de benen 

(contra-fase) vindt er geen voortbeweging plaats. Dit komt pas bij het maken van het 

rondje en vooral bij het sluiten van de (lange) benen. 

Bij de enkelvoudige rugslag, ligt het voortstuwingselement in de stuwvlakken. Dit zijn: 

 

♦  Binnenkant van de onderbenen (scheenbeen, zijkant kuit) en de binnenkant van 

de voeten.  
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3.3 DE BORSTCRAWL 

Veel mensen hebben nooit de borstcrawl geleerd en willen dit tijdens het banen 

zwemmen een keertje uitproberen. Want ze zien hun medezwemmers met veel 

gemak een aantal banen zwemmen en hoe moeilijk kan het dan zijn om deze slag 

onder de knie te krijgen? Nou best moeilijk dus! Want waarschijnlijk heeft u gemerkt 

dat uw armen na enkele meters flink gaan verzuren en dat het zwemmen van de 

borstcrawl dan ook erg pittig is. 

 

Maar laat u hierdoor niet ontmoedigen! Want zo heeft u tenminste iets te verbeteren, 

wat uw motivatie sterk kan verhogen. Zou het dan ook niet leuk zijn als u de eerste 

keer maar 5 meter redt en na een maand een volledige baan borstcrawl kan 

zwemmen? Of dat u niet meer uw hoofd uit het water haalt om te ademen, maar dat 

u net als de gevorderde zwemmers ook zijwaarts kunt ademhalen? Het zijn juist deze 

kleine stapjes die ervoor zorgen dat zwemmen leuk en uitdagend blijft. 

  

Maar let op: wanneer u met onderstaande punten aan de slag gaat, is het wel 

belangrijk dat u wat meer weet over de borstcrawl en deze minimaal 5 meter kan 

zwemmen. Lukt dit nog niet, doe dan een stapje terug. 

 

 

3.3.1 LIGGING VERBETEREN 

De ligging van de borstcrawl is het eerste belangrijke onderdeel om te verbeteren. 

Want een goede (horizontale) ligging zorgt ervoor dat u tijdens het zwemmen van de 

borstcrawl zo min mogelijk weerstand zal ondervinden. Om een optimale ligging te 

bereiken moet: 

 De ligging zo horizontaal mogelijk plaatsvinden. 

 Het lichaam zo gestrekt mogelijk zijn (niet overstrekken). 

 Er gelegen worden aan de waterlijn. Dus gezicht in het water en het haar 

boven water. 

 Er schuin naar beneden worden gekeken. 

 De beenbeweging binnen heupbreedte plaatsvinden. 
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3.3.2 BEENSLAG VERBETEREN 

Tijdens het aanleren van de borstcrawl zorgde de beenslag al voor een bepaalde 

mate van voortstuwing. Maar hoe meer u de borstcrawl gaat oefenen, des te meer 

zal de stuwing richting de armslag verplaatsen. Maar de beenslag van de borstcrawl 

heeft nog andere functies, want het zorgt ook voor evenwicht rond de breedte-as 

(horizontale ligging) en lengte-as (niet te ver doorrollen). Het blijven oefenen van de 

beenslag heeft dus zeker z’n nut bij het verbeteren van de gehele borstcrawl. 

 

  

De beenweging wordt onderverdeeld in een neerwaartse beweging (downbeat) en 

een opwaarste beweging (upbeat). De downbeat vindt plaats met een lichte buiging 

in het heupgewricht en gevolgd door een strekking in het kniegewricht en voet. Deze 

laatste wordt ook een stukje naar binnen gedraaid (endorotatie). Want in 

tegenstelling tot wat veel mensen denken verloopt de beenbeweging niet 

alleen afwisselend op en neer, maar ook enigszins in zijwaartse richting. Dit zorgt 

ervoor dat dezelfde zijde (als de voet met de neerslag) van het lichaam iets omhoog 

komt en de ademhaling gemakkelijker zal verlopen. 

Na de downbeat vindt ook de upbeat plaats. Deze omhooggaande beweging wordt 

gemaakt met een ontspannen enkel en zorgt ervoor dat het been weer in de juiste 

positie staat voor het maken van de downbeat. Deze beenbeweging is dus het best 

voor te stellen als een bewegend touwtje, waarbij er een golfvormig patroon via het 

bovenbeen, knie, onderbeen, enkel en voet zal plaatsvinden. 
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3.3.3 ARMSLAG VERBETEREN 

Misschien heeft u al een beginnende borstcrawl aangeleerd of wilt u vanuit het niets 

een borstcrawl aanleren. Bedenk dan dat de armslag van de borstcrawl gedetailleerd 

is en veelvuldig moeten worden geoefend. Maar gaandeweg zult u merken dat u 

steeds gemakkelijker de borstcrawl zwemt en meer over de details kunt gaan 

nadenken. Uiteindelijk totdat u zo’n mooie borstcrawl zwemt, dat menig zwemmer 

jaloers op u wordt. 

De armslag van de borstcrawl bestaat uit 2 hoofdfasen: namelijk de voortstuwende 

fase (waarmee u vooruit komt) en de herstelfase. Bij deze laatste fase bereidt u uw 

lichaam voor om weer met de voortstuwende fase te starten. Deze hoofdfasen 

kunnen we weer onderverdelen in kleinere onderdelen, zodat we per onderdeel 

steeds gerichter kunnen oefenen. We bespreken: 

  

Inzet (Insteekfase): 

De armbeweging begint met de inzet van de hand. Allereerst wordt de hand naar 

binnen gedraaid, waardoor de elleboog omhoog komt. Nu kan de hand in het water 

worden gestoken op 3/4 van de armlengte en loodrecht voor de schouder.  Hierbij 

blijft de elleboog omhoog wijzen. 

Dit is al een belangrijk aandachtspunt aangezien menig zwemmer met langgestrekte 

armen probeert in te steken. Echter mist u dan de volgende glijfase. 

 

  

Glij- en catchfase: 

Tijdens deze fase zal de arm (na het insteken) schuin naar voren glijden. Of te wel, u 

glijdt met de instekende hand naar een positie waarbij de arm langgestrekt is. Op dit 

laatste punt wordt de hand in een optimale positie gezet, zodat deze in de volgende 

(trek) fase zo gunstig mogelijk het water kan pakken en het lichaam naar voren kan 

trekken. Dit pakken wordt ook wel de ‘catchfase genoemd’ en dit lukt door aan het 

einde van de glijfase de hand horizontaal naar buiten te buigen (de handpalm wijst 

naar voren). Zo is de herstelfase voorbij en kan er gestart worden met de 

voortstuwende fase. 

 

  

Trekfase: 

Tijdens deze fase gaat u het lichaam met de hand het lichaam naar voren trekken. 

De arm en hand zijn tijdens de glij- en catchfase in optimale stand gebracht, zodat 

het water zo efficiënt mogelijk kan worden gepakt. Dit gebeurt vanuit de 

langgestrekte positie, waarbij de hand naar het lichaam toe wordt getrokken.  
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En alhoewel het lijkt alsof de trekbeweging in een rechte lijn plaatsvindt, zo gebeurt 

dit meer van ‘buiten naar binnen’. Uiteindelijk totdat de hand bij de schouders komt, 

waarna er niet verder getrokken kan worden. Het is nu dan ook tijd voor de volgende 

(voortstuwende) fase: de duwfase. 

Let op dat u tijdens de glijfase de elleboog omhoog laat (blijven) wijzen. Want met 

gestrekte armen kan de elleboog moeilijk gebogen worden en zal er veel minder 

stuwing aanwezig zijn. 

 

  

Duwfase: 

Wanneer de hand de schouderlijn bereikt tijdens de trekfase, kan er niet verder 

worden getrokken. Maar er kan nog wel geduwd worden, waardoor de zwemmer 

zichzelf ook nog een stukje vooruit duwt. Tijdens deze duwfase beweegt de hand 

vanaf de schouder en duwt het lichaam naar voren. Afhankelijk van de armlengte 

(een gestrekte arm) kan de zwemmer duwen tot de heupen of het bovenbeen is 

bereikt. Deze duwbeweging vindt in een soort ‘S-vorm’ plaats waarbij de hand van 

binnen (het einde van de trekfase) naar buiten wordt bewogen. 

Als er niet verder geduwd kan worden, zal de elleboog het water verlaten en zal de 

uithaalfase beginnen. 

  

Uithaalfase: 

Naast het bovenbeen of de heupen zal de arm uit het water worden getrokken, 

waarbij de hand op het laatste moment nog iets gedraaid wordt. Deze draaiing wordt 

zo gedaan dat de pink als eerste het water zal verlaten. 

 

  

Overhaalfase: 

Nu de hand weer uit het water is, kan er verder worden gegaan met de overhaalfase. 

Hierbij zijn hand en arm ontspannen en wordt er weer gelet op de elleboog. Want 

door draaiing van de hand moet de elleboog weer het hoogste punt zijn, zodat er op 

3/4 van de armlengte weer kan worden ingestoken. 
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3.3.4 ADEMHALING VERBETEREN 

Een belangrijk onderdeel van de borstcrawl is de 

ademhaling. Want ook al kunt u nog zo goed met 

de armen en benen zwemmen, zonder goede 

ademhaling komt u niet ver. Zo zullen uw armen 

en benen door een tekort aan zuurstof sterk gaan 

verzuren, wat uw lichaam maar een kleine 

tijdsduur aan kan. 

Bij het aanleren van de borstcrawl was de ademhaling nog ondergeschikt. Want u 

mocht hierbij de hoofd gewoon recht optillen en hierna het gezicht weer in het water 

stoppen. Maar goed voor de ligging is dit niet: want door elke keer uw hoofd uit het 

water te tillen, zullen ook de benen elke keer zakken. En zo raakt de horizontale 

ligging verstoord en ondervindt de zwemmer veel extra weerstand. 

Beter is dus om gaandeweg een zijwaartse ademhaling te gaan oefenen. Hierbij 

haalt u adem als de armen in elkaars verlengde zijn. De ene arm is dus aan het 

einde van de glijfase (herstelfase) en de ander aan het einde van de duwfase. 

Hierdoor ontstaat er boegdal (een kleine ruimte in het water), waarbij u zijwaarts kunt 

ademhalen. Belangrijk is dat u uw hoofd alleen zijwaarts draait en niet gaat optillen. 

Want anders raakt de horizontale houding weer verstoord. 

Natuurlijk vindt de ademhaling plaats aan de kant waar er ruimte is, zoals bij een 

langgestrekte rechterarm (glijfase) aan de rechterkant, is een ademhaling aan de 

linkerkant. In welk ritme dit plaatsvindt maakt eigenlijk nog niet zoveel uit, want de 

ene zwemmer vindt 2 armslagen en dan een ademhaling prettig, terwijl de ander 

liever wat meer armslagen maakt. Belangrijk is wel dat voordat de ademhaling 

plaatsvindt er goed uitgeblazen moet worden. Zo komt er ruimte vrij in de longen, 

waardoor u tijdens de ademhaling gemakkelijker meer zuurstof kan opnemen. 

 

Bekijk hier een filmpje van de borstcrawl. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gtVUIM5FEOw
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3.4 DE RUGCRAWL 
 

Wanneer de rugcrawl is aangeleerd, zijn er een aantal mogelijkheden om deze 

verder te verbeteren. Uiteraard kan de afstand worden uitgebreid zodat u meerdere 

banen achter elkaar kunt zwemmen. Maar het kan ook een uitdaging zijn om de slag 

verder te perfectioneren; want het verbeteren van verschillende accenten (zoals de 

glij-en catchfase) zorgt ervoor dat de rugcrawl nog sneller kan worden uitgevoerd. 

 

3.4.1 LIGGING VERBETEREN 

De ligging van de rugcrawl is het eerste belangrijke onderdeel om te verbeteren. 

Want een goede (horizontale) ligging zorgt ervoor dat u tijdens het zwemmen van de 

rugcrawl zo min mogelijk weerstand zal ondervinden. Om een optimale ligging te 

bereiken moet: 

 De ligging moet niet helemaal horizontaal plaatsvinden. Anders komen de 

benen bij de opslag te ver boven water en zal er weinig stuwing zijn. 

 Er kan een schuine ligging plaatsvinden. Door de dieper gelegen benen en 

hoge schouders is er wel meer weerstand, maar staan de stuwvlakken in een 

gunstige positie. 

 De heupen moeten enigszins gebogen zijn, zodat de benen tijdens de opslag 

onder water blijven. 

   

3.4.2 BEENSLAG VERBETEREN 

Tijdens het aanleren van de rugcrawl zorgde de beenslag al voor een bepaalde mate 

van voortstuwing. Maar hoe meer u de rugcrawl gaat oefenen, des te meer zal de 

stuwing richting de armslag verplaatsen. 

De beenweging wordt onderverdeeld in een neerwaartse beweging (downbeat) en 

een opwaarste beweging (upbeat). De upbeat zorgt (vooral het 1e deel) voor 

voortstuwing en daarmee verplaatsing van het lichaam. Ook zorgt deze opwaartse 

beweging ervoor dat zijwaartse bewegingen van het lichaam worden 

gecompenseerd. 

De opslag begint met een enigszins gebogen knie en een gestrekte enkel (het 

pointen van de voet). De heup is lichtjes gebogen, waardoor we een soort zittende 

houding krijgen. Hierna wordt de knie gestrekt, waarbij het belangrijk is dat de voeten 

bij de opslag onder water blijven. Hierna vindt natuurlijk de neerslag (downbeat) 

plaats, waarbij de positie van de voet nauwelijks zal veranderen. 
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3.4.3 ARMSLAG VERBETEREN 

Misschien heeft u al een beginnende rugcrawl aangeleerd of wilt u vanuit het niets 

een rugcrawl aanleren. Bedenk dan dat de armslag van de rugcrawl gedetailleerd is 

en veelvuldig moeten worden geoefend. Maar gaandeweg zult u merken dat u steeds 

gemakkelijker de rugcrawl zwemt en meer over de details kunt gaan nadenken. 

Uiteindelijk totdat u zo’n mooie rugcrawl zwemt, dat menig zwemmer jaloers op u 

wordt. 

De armslag van de rugcrawl bestaat net als de andere zwemslagen uit 2 hoofdfasen: 

namelijk de voortstuwende fase (waarmee u vooruit komt) en de herstelfase. Bij deze 

laatste fase bereidt u uw lichaam voor om weer met de voortstuwende fase te 

starten. Deze hoofdfasen kunnen we weer onderverdelen in kleinere onderdelen, 

zodat we per onderdeel steeds gerichter kunnen oefenen. We bespreken: 

  

Inzet (Insteekfase): 

De armbeweging begint met de inzet van een hand in het water. Dit gebeurt 

natuurlijk boven het hoofd, in het verlengde van de schouder, waarbij de arm bijna 

langs het oor komt. Deze arm wordt naar binnen gedraaid, zodat er ook een draaiing 

in het schoudergewricht kan plaatsvinden. Het lukt namelijk niet om de hand met de 

duimzijde in het water te steken, maar wel met de pinkzijde van de hand. Dit is dan 

ook het belangrijkste aandachtpunt van deze fase: insteken met de pinkzijde van de 

hand. 
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Glij- en catchfase: 

Nu de hand in het water is, kan de glijfase beginnen. Dit hoort typisch bij de 

herstelfase, want de stuwvlakken worden alvast in de juiste positie gezet voor de 

voortstuwende fase. Na inzet van de hand wordt de pols gebogen en wijst de hand 

zijwaarts. Dit wordt ook wel de catchfase genoemd, welke de hand in een ideale 

positie plaatst voor de volgende voortstuwende fasen: de trek- en duwfase. 

 

  

Trekfase: 

Nu de hand in een ideale (catch) positie staat, kan het water worden gepakt. Dat wil 

zeggen dat de zwemmer het water pakt en het lichaam bij de rugcrawl achterwaarts 

trekt. Terwijl de hand de beweging inzet, zal de ellebogen steeds verder gebogen 

worden. Uiteindelijk totdat ongeveer de schouderas is bereikt en er eigenlijk niet 

getrokken meer kan worden. Nu volgt de duwfase. 

 

  

Duwfase: 

Bij de trekfase zal er ongeveer een buiging in de elleboog zijn van 90°, welke rond de 

schouders niet verder gebogen kan worden. Nu is het tijd om met de duwfase te 

beginnen en dat lukt wanneer de elleboog weer wordt gestrekt. De hand staat 

natuurlijk nog in de catchpositie, waardoor de zwemmer het lichaam naar achter 

duwt. De duw is namelijk richting de benen en volgens het actie- reactieprincipe 

verplaatst het lichaam zich in tegengestelde richting. 

Afhankelijk van de armlengte (een gestrekte arm) kan de zwemmer duwen tot de 

heup of het bovenbeen is bereikt. Deze duwbeweging vindt in een soort ‘S-vorm’ 

plaats waarbij de hand van binnen (het einde van de trekfase) naar buiten wordt 

bewogen. Aan het einde volgt nog een zogenaamde snelle neerwaartse beweging 

met de hand die de ‘buggy whip’ wordt genoemd. Dit heeft tot gevolg dat de 

schouder aan dezelfde zijde uit het water wordt getild en de overhaal gemakkelijker 

kan worden uitgevoerd. 

  

Uithaalfase: 

Omdat de hand tijdens de ‘buggy whip’ in neerwaartse richting is bewogen, moet de 

arm eerst (onder water) naar de boven worden gebracht. Wanneer het 

wateroppervlak bereikt is, kan de uithaal van de hand en arm uit het water beginnen. 
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Overhaalfase: 

Nu de hand weer uit het water is, kan er verder worden gegaan met de overhaalfase. 

De arm wordt gestrekt over het water bewogen en hierbij naar binnen gedraaid. Want 

zo kan er weer met pinkzijde van de hand worden ingestoken. 

  

  

3.4.4 ADEMHALING VERBETEREN 

Het halen van adem zal bij de rugcrawl niet veel problemen opleveren. U zwemt 

immers op de rug, waardoor u vrij kunt ademhalen wanneer u maar wilt. Wel is het 

belangrijk om de ademhaling via de mond te laten plaatsvinden. Want inademen via 

de neus kent een veel hogere weerstand, terwijl er vrij snel geademd moet worden 

vanwege de zwaarte van deze zwemslag. 

De ademhaling kent ook een vast ritme. Want bij de herstelfase (inzet van de arm) 

wordt er ingeademd en tijdens de voortstuwingsfase (de trek- en duwfase) ademt u 

uit. 

 

Bekijk hier een filmpje van de rugcrawl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/6P1Ijd2hTpY
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3.5 SAMENGESTELDE RUGSLAG 

De meeste mensen hebben in het verleden wel de enkelvoudige rugslag leren 

zwemmen en weten dus hoe ze zich in gevaarlijke situaties op de rug kunnen 

redden. Goed voor de zwemveiligheid is deze zwemslag dus wel, maar voor tijdens 

het banen zwemmen eigenlijk een beetje te saai. 

Een leuke zwemslag ter aanvulling op de enkelvoudige rugslag is de samengestelde 

variant. Zo zwemt u niet alleen met uw benen, maar ook met de armen. En wanneer 

u zich deze zwemslag eigen maakt, zult u merken dat het een heerlijke slag is en dat 

u vele spieren in uw lichaam gebruikt. Een leuke zwemslag dus om aan te leren of te 

verbeteren 

Bij de samengestelde rugslag creëert u op meerdere momenten stuwing. Allereerst 

natuurlijk tijdens het maken van de beenslag (de binnenwaartse beweging), waarbij 

de zwemmer het water naar achter duwt en het lichaam zich volgens het actie-reactie 

principe naar voren verplaatst. 

Maar ook de armen creëren veel stuwing waarmee de zwemmer zich kan 

verplaatsen. De armen verplaatsen zich van boven het hoofd richting de heupen en 

duwen de zwemmer in achterwaartse richting. Belangrijk is wel, dat bij de 

samengestelde rugslag de rustmomenten in de gaten worden gehouden. Want er is 

niet 1 rustmoment bij deze rugslag, maar het zijn er 2! En juist deze rustmomenten 

zorgen ervoor dat dit een heerlijke zwemslag is om te zwemmen. 

  

  

3.5.1 BEENSLAG VERBETEREN 

De beenslag heeft u waarschijnlijk vroeger al geleerd en kunt u zonder problemen 

uitvoeren. Zo niet, dan is het belangrijk om de enkelvoudige rugslag eerst aan te 

leren. Want anders is het zwemmen op de rug nagenoeg onmogelijk en zult u snel 

zinken. 

Het verbeteren van de beenslag gaat eigenlijk vrij eenvoudig. U moet gewoon veel 

de enkelvoudige rugslag zwemmen en, wanneer u deze slag voldoende kunt 

volhouden, kunt u de samengestelde rugslag proberen. 
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3.5.2 ARMSLAG VERBETEREN 

De armbeweging is een belangrijk onderdeel van de samengestelde rugslag. Want 

niet alleen de benen zorgen voor een stuwmoment, ook de armen doen dit. Vanaf de 

dijbenen worden beide armen gelijktijdig uit het water getrokken en gestrekt over het 

water heen gehaald. Deze beweging gebeurt in een vrij hoog tempo waarbij de 

schouders naar voren worden bewogen (minder weerstand) en de handen (met de 

duimen naar elkaar toe) bij elkaar eindigen. 

Nu de overhaal heeft plaatsgevonden en beide handen boven het hoofd zijn, vindt 

het eerste uitdrijfmoment plaats. Simpelgezegd doet u na de overhaal even 1 á 2 

tellen niets en glijdt u door het water naar achteren. Hierna vindt het stuwmoment 

met de armen plaats, welke ook wel het doorhaalmoment wordt genoemd. Van 

boven het hoofd brengt u de armen gelijktijdig naar beneden richting de heupen. 

Hierbij draait u de handen naar buiten en probeert u de armen dicht onder het 

wateroppervlak te houden. Zo verplaatst u de armen en duwt u uzelf weer naar 

achteren. De beweging eindigt met een tweede uitdrijfmoment bij de heupen; want 

ook hier doet u 1 á 2 tellen niets. 

 

Bekijk hier een filmpje van de samengestelde rugslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OHZaoDChUig?list=PLLmrah06Xw97aqVAEpdttMQAe8N8bUINX
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3.6 DE VLINDERSLAG  

Menig persoon is jaloers op zwemmers die met volle snelheid en uiterste precisie 

hun zwemslagen zwemmen. Maar ook het zwemmen van onbekende zwemslagen, 

zoals de samengestelde rugslag of de vlinderslag, zijn voor veel gemiddelde 

zwemmers een ware uitdaging. 

 

Misschien is dit bij u ook het geval. Want waarschijnlijk wilt u uzelf ook blijven 

verbeteren in het zwemmen en hierbij nieuwe zwemslagen aanleren. En alhoewel dat 

zeker bij de vlinderslag geen gemakkelijke opgave is, zo is het wel mogelijk om uzelf 

deze zwemslag aan te leren en verder te verbeteren. Maar merkt u dat het toch niet 

lukt, vraag dan zeker advies aan een zwemonderwijzer, zwemtrainer of gevorderde 

zwemmer. 

. 

3.6.1 LIGGING VERBETEREN 

De ligging bij de vlinderslag is zo horizontaal mogelijk, maar heeft wel een golvend 

bewegingspatroon. Doordat hoofd-, arm, en beenbeweging wisselen zal de ligging 

continue veranderen. Om de frontale weerstand zo laag mogelijk te houden, moet er 

wel naar een optimale ligging gestreefd worden. Dus wanneer de hoofdbeweging 

plaatsvindt moet deze klein worden gehouden en in een zo kort mogelijk tijdsbestek 

plaatsvinden. 

  

3.6.2 BEENSLAG VERBETEREN 

De beenslag van de vlinderslag is in grote mate gelijk aan die van de borstcrawl. Zo 

is er een downbeat (neerslag), welke begint wanneer de benen het wateroppervlak 

hebben bereikt. Er vindt een buiging in het heupgewricht plaats waarna er een 

neerwaartse beweging kan worden gemaakt. Eerst gebeurt dit met de bovenbenen 

(wanneer de voeten het hoogste punt hebben bereikt) en enig moment later volgt 

een neerslag met beide voeten. Deze neerslag lijkt op een zweepslag, waarbij de 

voeten ontspannen blijven en (door de weerstand van het water) iets naar binnen 

worden gedraaid. 

Tijdens het laatste deel van de neerslag (dus met de voeten), beginnen de 

bovenbenen al met de upbeat (opslag). Door deze wisselende beenbeweging (en het 

actie-reactie principe), zal de romp van de zwemmer (vooral de heupen) omhoog 

richting het wateroppervlak worden geduwd. Zo kan er gemakkelijker worden 

ademgehaald. 

Bekijk hier een filmpje van het aanleren en verbeteren van de vlinderslag benen. 

https://youtu.be/bD83dX2E_58
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3.6.3 ARMSLAG VERBETEREN 

De armslag van de vlinderslag is een belangrijk onderdeel van de zwemslag en 

bestaat uit verschillende fasen. Om te beginnen kan er een globale armslag worden 

gemaakt, waarbij de armen gelijktijdig uit het water worden getrokken. En alhoewel u 

zult merken dat het zwemmen van een globale vlinderslag een kick geeft, is het wel 

een loodzware slag. Om de weerstand tijdens het zwemmen te verminderen zult u 

gaandeweg dus meer aandacht moeten geven aan een correcte ligging, 

beenbeweging en armslag. En bij de armslag doet u dit door het accent te leggen op 

de verschillende fasen. 

Let op: de vlinderslag toont veel gelijkenis met het zwemmen van de borstcrawl. 

Zorg dus eerst dat u de borstcrawl (en de verschillende fasen van de armslag) onder 

de knie heeft. Dit scheelt u veel frustraties tijdens het aanleren van de vlinderslag. 

 

  

Inzet (insteekfase): 

De armbeweging begint met de inzet van de armen op schouderbreedte of iets 

daarbuiten. Net als bij de borstcrawl gebeurt dit op 3/4 van de armlengte en met de 

pinkzijde van de hand. Hierbij vindt er wel een endorotatie (draaiing naar binnen) in 

de armen plaats. 

Het verschil tussen beide slagen is natuurlijk dat er bij de vlinderslag 2 armen worden 

gebruikt en dit bij de borstcrawl om en om is. 

 

  

Glijfase: 

Bij de glijfase glijdt de zwemmer (net als bij de borstcrawl en schoolslag) naar voren 

en worden de stuwvlakken van het lichaam in de juiste positie gebracht. Door nog 

even te glijden en niet gelijk met de volgende (stuwende) beweging verder te gaan, 

kan het diepen van de schouders plaatsvinden. Tezamen is het gevolg van deze 

vertragende glijbeweging dat tijdens de volgende (trek) fase het lichaam voorwaarts 

en niet opwaarts zal verplaatsen. 

Belangrijk is wel dat het hoofd al in het water ligt voordat de armen worden ingezet. 

Anders wordt er teveel frontale weerstand gecreëerd. 

  

Trekfase: 

Na de glijfase staan de stuwvlakken in de juiste positie en kan de stuwende trekfase 

beginnen. Tijdens de trekbeweging is de eerste beweging van de armen van de 

schouderlijn af . De beweging is dus enigszins zijwaarts en naar buiten gericht. 
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Gedurende de trekbeweging buigen de ellebogen (en daarmee de armen) steeds 

meer en zullen de handen gedurende het tweede deel van de beweging meer naar 

binnen (de middellijn van het lichaam) worden getrokken. De trekbeweging eindigt 

wanneer er een hoek van ongeveer 90° in de ellebogen is en waarbij de handen zich 

onder de schouderlijn bevinden. Nu kan er niet verder worden getrokken en gaat 

men over naar de duwfase. 

  

Duwfase: 

Door de trekbeweging heeft de zwemmer snelheid gecreëerd, welke nog eens extra 

wordt versneld door de duwfase. Want nu de handen bij de schouderlijn zijn 

aangekomen, kan de zwemmer zich niet meer voorruit trekken, maar nog wel 

wegduwen. Door een strekking in de ellebogen, en de beweging van de handen naar 

buiten, wordt het water naar achter geduwd en verplaatst de zwemmer zich 

voorwaarts. 

Bij het laatste deel van de duwfase zal er nog een extra versnelling van de beweging 

plaatsvinden. Daarbij zullen op het laatste moment van deze fase de ellebogen het 

water hebben verlaten, waardoor er gemakkelijker met de uithaalfase kan worden 

begonnen. 

  

Uithaal- en overhaalfase: 

Nu de ellebogen al uit het water zijn, kan de uithaalfase beginnen. Deze fase houdt 

niets anders in dan dat ook de handen het water verlaten met de handpalmen naar 

achter gericht. 

Bij de overhaal zijn de armen gedurende het eerste deel gestrekt doordat de 

zwemmer zich versneld heeft weggeduwd tijdens de duwfase. Want terwijl de 

bovenarmen al met de overhaal zijn begonnen, hebben de handen net het laatste 

deel van de duwfase voltooid. 

Tijdens het het tweede deel van de overhaalfase worden de armen lichtjes gebogen 

en ontspannen naar voren gebracht. Hierbij vindt er een draaiing in het 

schoudergewricht plaats waardoor er een goede overhaal kan plaatsvinden. 
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3.6.4 ADEMHALING 

De ademhaling zorgt vaak voor problemen tijdens het zwemmen. Want door een 

ademhaling raakt bij de meeste zwemslagen de horizontale houding verstoord en 

treedt er meer frontale weerstand op. Een slechte manier van ademhalen zorgt er 

dus voor dat de vlinderslag een stuk zwaarder wordt. Het is dan ook belangrijk om de 

ademhaling zo kort mogelijk te laten duren en het hoofd dus zo snel mogelijk weer in 

het water te brengen. 

Een efficiënte ademhaling vindt dan ook plaats tijdens het laatste deel van de 

duwfase. De schouders worden immers omhoog gebracht door de beweging van de 

armen. Tegelijkertijd vindt er ook een stuwende neerslag van de beenslag plaatst, 

wat maakt dat het (door het actie-reactie principe) een ideaal moment is om adem te 

halen. 

 

Bekijk hier een filmpje van het aanleren en verbeteren van de vlinderslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LUDxJWDcsHs
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4. OVERIGE ZWEMONDERDELEN 
Voor de gevorderde zwemmer wordt het steeds 

moeilijker om uitdagingen te vinden. Want de 

meeste zwemslagen worden al beheerst en 

kunnen waarschijnlijk al een langere tijd worden 

volgehouden. Het lijst zo alsof de gevorderde 

zwemmer niets meer te verbeteren heeft; maar 

gelukkig is dat niet waar! 

Om extra resultaat te boeken moet het lichaam uit balans worden gebracht en moet 

er niet steeds hetzelfde programma worden gezwommen. Uiteraard is er bij de 

zwemschema’s voor gevorderden en zwemkampioen al rekening gehouden met een 

veelzijdig en gevarieerd programma. 

Daarbij zijn er natuurlijk ook overige zwemonderdelen die u aan uw zwemsessies 

kunt toevoegen, zoals keerpunten, piramides, de wisselslag, de polocrawl, het 

wrikken en zelfs oefeningen voor op het droge. Zo bent u gevarieerd aan het 

zwemmen en blijft u dus vooruitgang boeken. 

 

 

4.1 INZWEMMEN 

Het inzwemmen is bedoeld als warming-up en bereidt u voor op de zwemtraining die 

u gaat volgen. Om tijdens de training optimaal te kunnen presteren, en om blessures 

te voorkomen, moet het lichaam namelijk goed voorbereid zijn op de komende 

belasting. 

Een goede warming-up vervult deze rol en bestaat meestal uit 2 delen: Enerzijds een 

algemene warming up (5-10 minuten), waarbij het hele lichaam wordt betrokken en 

anderzijds een specifieke warming-up (5-10 minuten) die zich meer richt op de 

specifieke bewegingen waaruit uw training bestaat. Zo wordt het lichaam warmer en 

kunnen spieren, banden en gewrichten beter functioneren. Daarnaast gaan hart en 

longen beter werken, wat tijdens de ‘echte training’ goed van pas komt. Maar ook de 

hormoon- en stofwisselingsprocessen zullen door een goede voorbereiding beter 

plaatsvinden. Uw lichaam wordt dus optimaal voorbereid op de te leveren prestatie. 

Bij het zwemmen gebruiken we de algemene warming-up en doen dat met behulp 

van de verschillende zwemslagen. Probeer hierbij wel te letten op het opbouwen van 

de intensiteit. De eerste paar banen zwemt u in een rustig tempo, met bijvoorbeeld 

het gevoelscijfer 6. Na enkele minuten kunt u sneller gaan zwemmen en verhoogt u 

het gevoelscijfer naar een 7 of 8.  Nu kunt u met de rest van de training beginnen. 
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4.2 UITZWEMMEN 

Na een training vinden er een heleboel processen in het lichaam plaats. Niet alleen 

moeten de hartslag en ademhaling weer rustig omlaag worden gebracht. Ook 

moeten de gevormde afvalstoffen uit het lichaam worden verwijderd. Rustig 

uitfietsen, uitzwemmen of uitlopen, zorgt ervoor dat uw lichaam weer in een normale 

staat van doen wordt gebracht. 

Daarbij kunnen ook rustige (statische) rekoefeningen worden gedaan, spieren 

worden opgeschud of kan men ontspanningsoefeningen doen om de normale 

spierspanning weer terug te krijgen. 

Bij het uitzwemmen kunt u rekening houden met: 

 Kies zelf de slagen die u prettig vindt om uit te zwemmen. 

 Breng het gevoelscijfer naar beneden. Bijvoorbeeld van gevoelscijfer 7 terug 

naar 5. 

 Rek de gebruikte spieren (vooral arm-, schouder- en nekspieren) op als u dat 

fijn vindt. 

 
 

 

4.3 KEERPUNTEN 

Als gevorderde zwemmer legt u waarschijnlijk flink wat baantjes af. Maar ook al 

zwemt u de verschillende zwemslagen nog zo goed, het is wel handig als u ook op 

een effectieve manier weet te keren. Want zo houdt u uw zwemsnelheid hoog en 

bent u uw zwemniveau nog verder aan het verbeteren. 

Bij de verschillende zwemslagen horen natuurlijk ook verschillende keerpunten. We 

bespreken dan ook het keerpunt van de schoolslag, de borstcrawl en de rugcrawl. 

  

 4.3.1 KEERPUNT SCHOOLSLAG 

Bij het zwemmen van de schoolslag kan er vrij gemakkelijk gekeerd worden. Want 

waarschijnlijk tikt u de kant al aan en zet u met uw voeten af om meer snelheid te 

krijgen. Alhoewel dit een prima manier om te keren is, ziet het keerpunt van de 

schoolslag er iets anders uit. 
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U komt aanzwemmen met de schoolslag en nadert het einde van de baan. Bij de 

muur plaatst u hier allebei de handen tegen, waarna deze om de beurt de muur weer 

loslaten. Tijdens deze beweging draait u om uw lengte-as en plaatst u uw voeten 

tegen de muur. Nu kunnen de benen krachtig gestrekt worden en zet u af met de 

voeten. Na deze afzet zwemt u enkele grote slagen onder water richting het 

wateroppervlak. Nu kunt u weer verder met het zwemmen van de schoolslag. 

Let op: het keren bij de vlinderslag vindt bijna op dezelfde wijze plaats. Alleen het 

aan komen zwemmen en het afstoten is iets anders. 

  

 Bekijk hier een filmpje van het schoolslag keerpunt. 

 

 

4.3.2 KEERPUNT BORSTCRAWL 

Het zwemmen van de borstcrawl gaat vaak met een hoge snelheid en het zou dan 

ook zonde zijn als u na elke baan weer moet afremmen. Om de snelheid hoog te 

houden kunt u dus gebruik maken van het borstcrawl keerpunt. 

Bij dit keerpunt komt u aanzwemmen en op enkele meters van de kant maakt u een 

koprol. Hierbij maakt u uzelf klein en trekt u krachtig het water met beide handen 

naar u toe. Daarbij gooit u als het ware de billen over het hoofd, waardoor de koprol 

veel gemakkelijker gaat. 

Na deze koprol probeert u de benen ingetrokken te houden en plaatst u uw voeten 

tegen de muur aan. Dit is een ideale positie om weer met de voeten af te zetten en 

de beginnende zwemsnelheid hoog te houden. Wel moet u er rekening mee houden 

dat u ongeveer aan het einde van de koprol (wanneer u de voeten plaatst tegen de 

muur) ook een draai maakt om uw lengte-as. Want zo komt u weer op uw buik terug 

en kan de borstcrawl weer verder gaan. 

Bekijk hier een filmpje van het borstcrawl keerpunt. 

  

  

https://youtu.be/L3G_gMn888g?list=PLLmrah06Xw97aqVAEpdttMQAe8N8bUINX
https://youtu.be/TRbYXrN8D9Q?list=PLLmrah06Xw97aqVAEpdttMQAe8N8bUINX
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4.3.3 KEERPUNT RUGCRAWL 

Het zwemmen van de rugcrawl gaat ook met een hoge snelheid en keren is daarom 

niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig is het keerpunt niet heel anders dan die van de 

borstcrawl. Belangrijk is wel dat u bij het zwemmen van de rugcrawl enkele meters 

voor de kant (kies zelf een afstand die u prettig vindt) gaat omdraaien. Zo zwemt u de 

laatste meters borstcrawl en voert dezelfde koprol uit. Het verschil is wel dat u geen 

draai om uw lengte-as hoeft te maken. Want na de koprol ligt u eigenlijk al op de rug 

en hoeft u alleen af te zetten. 

Bekijk hier een filmpje van het rugcrawl keerpunt. 

 
 

4.4 PIRAMIDE ZWEMMEN 

Een pittige oefening die u tijdens het zwemmen kunt gebruiken is de piramide vorm. 

Eigenlijk moeten we spreken van een dubbele piramide, aangezien we de volgende 

volgorde gebruiken: 

 4 banen rugcrawl 

 3 banen schoolslag 

 2 banen borstcrawl 

 1 baan vlinderslag 

 2 banen borstcrawl 

 3 banen schoolslag 

 4 banen rugcrawl 

  

Of we kiezen voor een andere volgorde: 

 3 banen borstcrawl 

 2 banen rugcrawl 

 1 baan vlinderslag 

 2 banen rugcrawl 

 3 banen borstcrawl 

https://youtu.be/FcISWD_c2bc?list=PLLmrah06Xw97aqVAEpdttMQAe8N8bUINX
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Natuurlijk kan dit ook met alleen de beenslagen, zoals: 

 3 banen enkelvoudige rugslag 

 2 banen schoolslag benen 

 1 baan borstcrawl benen 

 2 banen schoolslag benen 

 3 banen enkelvoudige rugslag. 

  

Zoals u ziet zijn er dus vele mogelijkheden om de piramide vorm te gebruiken. In de 

zwemschema’s staan dan ook verschillende vormen, maar u kunt natuurlijk ook zelf 

uw eigen (dubbele) piramide in elkaar zetten. 

 

 

4.5 WISSELSLAG (BENEN) 

De wisselslag is geen zwemslag op zich, maar een reeks van vooraf vastgestelde 

zwemslagen. Het is een pittige oefenreeks, waarbij men met de zwaarste zwemslag 

(de vlinderslag) begint en met de snelste slag (de borstcrawl) eindigt. En aangezien 

de zwemmer met deze oefening in verschillende tempo- en ritmewisselingen moet 

zwemmen, zal deze oefening dan ook loodzwaar aanvoelen. 

De wisselslag wordt gezwommen in de volgorde: 

1. Vlinderslag 

2. Rugcrawl 

3. Schoolslag 

4. Borstcrawl 

  

Maar er kan ook variatie gebruikt worden; want als trainingsvorm kunt u ook een 

andere volgorde aanhouden. U begint bijvoorbeeld met de makkelijkste zwemslag 

(de schoolslag) en eindigt met de zware vlinderslag. 

Let op: indien u de vlinderslag nog nooit heeft gezwommen, kunt u in plaats van 

deze zwemslag ook de schoolslag gebruiken. 
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4.6 ZEEMANSSLAG 

De zeemansslag is een prettige zwemslag die toebehoort tot de nostalgische 

zwemslagen. Dat wil zeggen dat dit een ouderwetse zwemslag is, welke geen 

wedstrijdelement (meer) kent. De zeemansslag was, zoals de naam al doet 

vermoeden, een zwemslag die zeelieden die overboord waren geslagen het best 

konden gebruiken. Want deze zwemslag vindt plaats op de zij, waardoor de 

zeelieden beter de golven te baas waren. 

De uitvoering van de zeemansslag is eigenlijk vrij simpel. U voert een schoolslag uit 

op 1 zij en maakt daarbij een kleine armbeweging voor de borst. Met de benen duwt 

uzelf zijwaarts en probeert 1 á 2 tellen uit te drijven. 

Bekijk hier een filmpje van de zeemansslag. 

 

 

4.7 POLOCRAWL 

Een levenlang bewegen in het water betekent niet dat u een levenlang de zwemsport 

moet beoefenen. Want er zijn ook andere leuke sporten te beoefenen, zoals 

Aquarobics, -Spinning, Synchroonzwemmen, Plankspringen en natuurlijk Waterpolo. 

En voor deze laatste pittige sport is een aparte zwemslag ontwikkeld: de Polocrawl. 

Want bij deze sport moet er immers met een bal worden gezwommen. 

De Polocrawl is het meest te vergelijken met de Borstcrawl. Zo hebben de benen ook 

een snelle up- en downbeat en wordt hiermee een bepaalde mate van stuwing 

gecreerd. Maar ook de armslag is te vergelijken met een die van de Borstcrawl.  

Alleen is deze armslag korter (niet op 3/4 armlengte insteken), sneller en met hoge 

ellebogen. 

Het grote verschil tussen de Polocrawl en de Borstcrawl is de lichaamspositie. Want 

bij de Borstcrawl is het gezicht in het water en bij de Polocrawl juist niet. Het hoofd 

blijft dus constant boven water en blijft zo stil mogelijk kijken naar voren of naar de 

bal. 

De Polocrawl is dus een leuke slag als variatie op de andere zwemslagen, maar ook 

een pittig trainingsonderdeel. Want voor 1 baan Polocrawl moeten de meeste 

zwemmers zich (door de grote weerstand) flink inzetten. 

 

. 

https://youtu.be/5aJ5KlhtT3A?list=PLLmrah06Xw97aqVAEpdttMQAe8N8bUINX
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4.8 WRIKKEN 

Wrikken is ook een belangrijk onderdeel van het zwemmen, al zouden veel mensen 

niet precies weten wat we hiermee bedoelen. Want vroeger hoefden we helemaal 

niet te wrikken en nu hoeven kinderen dit pas bij de latere zwemdiploma’s te 

oefenen. Dus wat is wrikken? 

Wrikken is een basisbeweging van een belangrijke zwemsport: het 

synchroonzwemmen. Bij deze wrikbeweging moet er voorwaarts en/of achterwaarts 

worden bewogen en mogen alleen de armen gebruikt worden. Zo leert u uzelf 

verplaatsen in het water zonder de benen te gebruiken. 

Bij het wrikken ligt u horizontaal op de rug en houdt de armen naast het lichaam 

(soms gestrekt boven het hoofd). Om voorwaarts of achterwaarts te bewegen, 

moeten de handen en armen stuwing creëren. Hoe ze dat doen, maakt niet zo veel 

uit; maar de meest efficiënt manier is om 8-tjes met de handen te maken. 

 

WRIKKEN ALS TRAINING 

Het wrikken is ook een heerlijke manier om de spieren van onder- en bovenarmen te 

trainen. Een baantje wrikken tussen de zwemslagen door is dus een effectieve 

manier om uw spieren extra te trainen. 

 

Bekijk hier een filmpje van het wrikken 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7XJJfJ5m-mA?list=PLLmrah06Xw97aqVAEpdttMQAe8N8bUINX
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5. HANDIG OM TE WETEN 
 
Wanneer u met de zwemschema’s aan de slag gaat, zijn sommige dingen handig om 

te weten. Want hoe gebruikt u de verschillende schema’s? Hoe werkt dat nu met die 

gevoelsthermometer? En welke materialen kunt u allemaal gebruiken?  

 

In dit hoofdstuk leggen we dit allemaal uit, zodat u direct met de zwemschema’s aan 

de slag kunt. 

 

 
 
5.1 GEBRUIK VAN DE SCHEMA’S 
 

Onze zwemschema’s zijn speciaal ontwikkeld om ieder type zwemmer van dienst te 

kunnen zijn. Het niveau van de schema’s wordt steeds verder opgebouwd, waardoor 

u uiteindelijk een levenlang kunt zwemmen. En weet u inmiddels hoe u het beste 

onze zwemschema’s kunt gebruiken, en heeft u hier al een tijdje mee geoefend, dan 

kunt u uiteindelijk uw eigen schema’s gaan maken. . 

 

5.1.1 LEREN ZWEMMEN VOOR VOLWASSENEN 

Ook volwassenen willen om verschillende redenen alsnog (beter) leren zwemmen en 

soms zelfs hun zwemdiploma halen. Voor deze aspirant zwemmers hebben wij 

zwemlesschema’s ‘speciaal voor volwassenen’ ontwikkeld. 

De zwemlesschema’s zijn opgedeeld in meerdere niveaus. Deze indeling geeft in de 

praktijk goede resultaten, maar alleen als er geduldig en veilig wordt geoefend. Ga 

dus niet te snel naar een volgend niveau en probeer het schema wekelijks te 

oefenen!  

 

Met elk schema bent u ongeveer 45 tot 60 minuten bezig, waarbij de tijdsduur van 

elke oefening wordt aangegeven. Elk schema probeert u 3 tot 4 maanden vol te 

houden, zodat u de vaardigheden en stuwing goed onder de knie krijgt. Natuurlijk 

mag u best van volgorde wisselen, maar probeer de oefeningen wel wekelijks te 

doen. Gaandeweg zult u merken dat u steeds beter vooruit komt met u zwemslagen 

en dat de zwemles onderdelen steeds gemakkelijker gaan. 

 

Let op: ga nooit alleen oefenen, maar doe dit altijd onder toezicht! En wilt u nog 

beter leren zwemmen, denk dan aan het e-book “leren zwemmen voor volwassenen”.   
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5.1.2 ZWEMSLAGEN VERBETEREN 

Wanneer u geregeld gaat zwemmen kan het zijn dat u meer uitdaging in uw training 

wilt krijgen. Want alleen de schoolslag en rugslag zwemmen is wel lekker, maar kan 

op den duur erg saai worden en de motivatie sterk verminderen. Gelukkig kunt u 

‘door te zwemmen met een doel’ dit sterk verminderen en het verbeteren van uw 

zwemslagen is daar dan ook een prima voorbeeld van! 

Bij deze zwemschema’s gaat u stapsgewijs aan de slag en gaat u de bekende 

zwemslagen als de schoolslag, rugslag, borst- en rugcrawl steeds verder verbeteren. 

Met de schema’s komt u steeds dichterbij het niveau van een gevorderde zwemmer 

en bent tegelijkertijd ook nog eens uw conditie aan het verbeteren, bouwt u 

spiermassa op en bent u zelfs aan het afvallen. Een prachtige combinatie dus! 

Als voorwaarde voor het gebruik van deze schema’s dient u minimaal 3 banen (75 

meter) schoolslag en 3 banen enkelvoudige rugslag te kunnen zwemmen. Voor extra 

informatie of om de beginselen van een borst- of rugcrawl te leren, kunt u altijd even 

bij het onderdeel ‘leren zwemmen voor volwassenen kijken’. 

Elk schema duurt ongeveer 45 tot 60 minuten en bevat verschillende opdrachten. 

Om steeds zwemvaardiger te worden, kunt u elk schema 3 tot 4 weken achter elkaar 

gebruiken. Doet u dit 1 á 2 keer per week, dan komt u elke maand steeds dichter bij 

het niveau van de gevorderde zwemmer. 

   

 

 

5.1.3 ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN 

Waarschijnlijk bent u al regelmatig in het zwembad te vinden en kunt u de bekende 

zwemslagen zonder al teveel problemen uitvoeren. Maar zoals elke gevorderde 

sporter wilt u vast uzelf blijven ontwikkelen en uw zwemtechnieken blijven 

verbeteren. Daarnaast is het natuurlijk altijd leuk om nieuwe zwemslagen of 

zwemonderdelen aan te leren. Want zo ontwikkelt u zich van een gevorderde 

zwemmer naar een echte zwemkampioen. 

In de zwemschema’s voor gevorderden blijft u de bekende zwemslagen, zoals 

schoolslag, rugslag, borstcrawl en rugcrawl, verder verbeteren. Maar u leert ook 

nieuwe slagen als de vlinderslag en samengestelde rugslag aan en gaat u aan de 

slag met de verschillende keerpunten aan de slag. En alhoewel u uw zwemslagen 

dus steeds beter gaat uitvoeren, bent u ook nog eens op een effectieve manier uw 

conditie en spierkracht aan het trainen. Een geweldige training dus! 
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Elk schema duurt ongeveer 45 tot 60 minuten en kan 2 tot 4 weken gebruikt worden. 

Gebruik de schema’s niet als ‘vast programma’, maar als leidraad. U kunt dus altijd 

de schema’s rouleren, een schema verzwaren of extra oefeningen toevoegen. Zo 

worden de schema’s niet te saai en komt u elke maand dichter bij het niveau van een 

echte zwemkampioen! 

 

 

5.1.4 ZWEMKAMPIOENEN 

Voor zwemmers op topniveau hebben wij het 

onderdeel ‘zwemkampioenen’ ontwikkeld. Dit 

zwemprogramma is niet alleen een pittige training in 

het water, maar heeft ook een ‘droog gedeelte’. Zo 

kunt u de toegevoegde ‘droge oefeningen’ gebruiken 

om de zwemspieren effectiever te trainen en dus meer 

vooruitgang te boeken. 

De droge oefeningen (zie paragraaf 5.4) worden uitgebreid beschreven en met zo 

min mogelijk materiaal uitgevoerd. Dit heeft als voordeel dat de oefeningen op elke 

locatie kunnen worden gedaan. Belangrijk is wel dat u beseft dat u met de 

oefeningen niet het gehele lichaam traint, maar vooral de spieren die u bij het 

zwemmen gebruikt. 

Hou u dus niet te stevig vast aan de oefeningen maar gebruik ze als leidraad. 

Belangrijker is dat u met meerdere oefeningen kennismaakt, zodat u in de toekomst 

zelf uw training kunt gaan samenstellen. Ongeacht bij welke sportlocatie u ook uw 

banen zwemt. Kies dus vooral oefeningen die u goed liggen en die u na het 

zwemmen (of zelfs thuis) kunt uitvoeren. 

 

Elk schema voor kampioenen duurt ongeveer 60 minuten en kan 2 tot 4 weken 

gebruikt worden. Gebruik de schema’s niet als ‘vast programma’, maar als leidraad. 

U kunt dus altijd de schema’s rouleren, een schema verzwaren met de FITT-factoren 

of extra (droge) oefeningen toevoegen. Zo worden de schema’s niet te saai en komt 

u elke maand dichter bij het niveau van een echte zwemkampioen! 

 

Tip: bij een aantal oefeningen kunt u het beste wel materialen zoals gewichten of 

een dynaband (elastiek). Deze kunt u natuurlijk zelf meenemen, maar vaak kunt u ze 

gewoon lenen van het zwembad. 
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5.2 GEVOELSTHERMOMETER (MATE VAN INSPANNING) 
 
Om te testen of u op het juiste tempo aan het sporten bent, kunt u verschillende 

metingen gebruiken. De meest makkelijke, maar toch effectieve, test is de 

gevoelsthermometer. Hierbij gaat u uw inspanning een gevoelscijfer (G.c.) geven en 

gebruikt hiervoor de cijfers 5 t/m 10.  

 

Wilt u het oorspronkelijk overzicht van de Ervaren mate van Inspanning zien, zoek 

dan naar de oorspronkelijke Borgschaal. Deze loopt van 0 t/m 20 en is vernoemd 

naar de bedenker. Omdat wij het liever overzichtelijk houden, kunt u de volgende 

tabel gebruiken: 

 

  

Gevoelscijfer:   

Cijfer   5 lichte inspanning, men is rustig aan het bewegen 

Cijfer   6 Inspanning is vrij licht, er kan makkelijk worden geademd 

Cijfer   7 

Inspanning kost moeite maar de ademhaling kan stabiel worden 

gehouden. 

De activiteit is wel lang vol te houden. 

Cijfer   8 

Inspanning is zwaar, men krijgt steeds meer moeite met 

ademhalen en begint moeite te krijgen met praten. De activiteit 

kan nog wel een tijdje worden volgehouden. 

Cijfer   9 

Inspanning is zeer zwaar, men begint steeds meer te hijgen en 

soms zelfs te hyperventileren. De activiteit kan niet lang worden 

volgehouden. 

Cijfer 10 

Inspanning is maximaal, er is geen ademhaling of inspanning 

meer mogelijk 

 
 
 

 

 

 



 

Zwemschema’s – een levenlang zwemmen!  
www.eerlijksportadvies.nl  

49  

 

 

Training verzwaren of verlichten 

 

Tijdens het zwemmen kunt u met het gevoelscijfer dus regelmatig bijsturen. Want 

des te zwaarder het zwemmen aanvoelt, des te meer zult u op een effectieve manier 

aan het sporten zijn. Maar u moet dit hoge cijfer wel een langere tijd volhouden en 

afhankelijk van uw doelstelling kiest u dus het juiste gevoelscijfer.  

 

Merkt u op een bepaald moment dat u een cijfer gezakt bent, zet dan een tandje bij 

en kom weer op het gewenste gevoelscijfer. Peil de temperatuur dus regelmatig en 

stuur bij als deze verandert.  

 

 

Inschatten gevoelscijfer: 

 

 Hoe voelt u zich tijdens de training? 

 Probeer uzelf een cijfer te geven voor uw inspanning aan de hand van 

bovenstaande tabel. 

  

Het resultaat: 

 

 Met het gevonden gevoelscijfer kunt u gerichter uw doelstelling nastreven: 

 
Afvallen:                                           Probeer het gevoelscijfer 7 aan te houden 
Conditie opbouwen:                        Probeer het gevoelscijfer 8 aan te houden 
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5.3 MATERIALENLIJST 
 

Bij het (leren) zwemmen, is het soms verstandig om extra materialen te gebruiken. 

Hierdoor worden oefeningen zwaarder, legt u het accent op bepaalde onderdelen en 

krijgt u meer variatie bij uw trainingen. Daarbij helpen materialen natuurlijk ook bij het 

leren zwemmen en de zwemles onderdelen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemles-plankje 

Voor de meeste mensen wel bekend: het zwemlesplankje. 

Dit schuimrubberen plankje word nog steeds veel tijdens 

de zwemles gebruikt om de verschillende beenslagen te 

oefenen. 

Plankje voor de gevorderde zwemmer 

Deze zwemplank is gemaakt van PE Foam en is vooral 

geschikt voor de gevorderde zwemmers. Met verschillende 

mogelijkheden om de plank vast te houden, wordt deze 

vooral gebruikt om de beenspieren te trainen. 

Drijvende blokjes 

Deze blokjes van PE Foam blijven drijven op het water. Het 

zijn dan ook ideale hulpmiddelen om het drijven op de buik 

en rug te oefenen. Ook kunnen ze dienen als ondersteuning 

bij het aanleren van de verschillende beenslagen. 
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Flexibeam 

Deze buis van ongeveer 160 cm zijn ideale drijf- en 

hulpmiddelen tijdens de zwemles. Met dit type materiaal 

kan zowel het drijven, als het aanleren van de 

verschillende zwemslagen, gemakkelijk worden 

geoefend. Daarnaast kan de flexibeam worden gebruikt 

voor leuke zwemspelletjes. 

Kleine flexibeam 

Deze halve flexibeam is ideaal om de verschillende 

oefeningen iets moeilijker te maken. Vooral op de buik 

zorgt de buis voor veel stabiliteit, zodat de beenslagen 

kunnen worden geoefend.  

Zwemgat 

Voor het ene persoon is het zwemgat een leuke 

uitdaging, terwijl het voor de ander een ware kwelling is. 

Het bovenste gedeelte van het zwemgat blijft drijven, 

terwijl het overige deel naar beneden zakt. De bedoeling 

is dat u door het gat heen zwemt en het onder water 

zwemmen oefenen. 

Staand poortje 

De poortje lijkt op een halve hoepel, maar is verzwaard door 

een ijzeren gedeelte. Hierdoor zinkt de hoepel naar de bodem 

en staat daarbij rechtop in het water. Op deze manier kunt u 

dus onder water door de hoepel heen zwemmen. 
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Overige zwemmaterialen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemvliezen / flippers 

De zwemvliezen worden vooral door volwassenen 

gebuikt bij het zwemmen met een hoge snelheid, het 

duiken met perslucht of het snorkelen. Ook kunnen ze 

tijdens de zwemles gebruikt worden om de borst- en 

rugcrawl benen te oefenen. 

Pull-Buoy 

De Pull-Buoy word vooral door de gevorderde zwemmers 

gebruikt om het accent op de armslagen te leggen. Deze 

drijver wordt tussen de onder- of bovenbenen geplaatst, 

zodat het onderlichaam omhoog komt. Hierdoor blijft het 

lichaam horizontaal en kunnen de armen het werk doen. 

Aqua (boxing) gloves 

Deze schuimrubberen materialen lijken op handschoenen 

en kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. 

Naast aquasport-oefeningen, zijn ze ook erg geschikt om 

de armbewegingen bij de borstcrawl en schoolslag te 

oefenen. Daarnaast kunnen ze als hulpmiddelen worden 

gebruikt, bij het trainen van de beenslagen. 

Handschoenen 

Deze dichte handschoenen zijn gemaakt van badstof en 

geven extra stuwkracht aan de handen. Hierdoor krijgen 

de handen/armen het zwaarder en worden dus extra 

getraind. Daarnaast pakt men het water beter en zwemt 

veel sneller. 
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5.4 DROGE OEFENINGEN 
 
Bij de zwemschema’s voor zwemkampioenen zult u een aantal droge oefeningen 

tegenkomen. Deze kunt u als aanvulling gebruiken op uw zwemtrainingen. 

Aangezien niet elke zwemlocatie hetzelfde is, is het verstandig om zoveel mogelijk 

oefeningen onder de knie te krijgen. Zo krijgt u een breed scala aan oefeningen die 

op elke plek kunt uitvoeren. 

 

Elke van de onderstaande oefening is te bekijken via de website van de 

Sportbibliotheek. Via onderstaande links krijgt u (als lezer van dit boek) meer 

informatie over de desbetreffende oefening. 

 
 
Lunge 

Adductie benen 

Abductie benen 

Squat 

Leg raise 

Hip extension 

Pelvis lift 

Crunch 

Cycling crunch 

Schuine crunch 

De plank (hover) 

Twist met materiaal 

Back extension (liggend) 

Dippen 

Bankdrukken 

Pek dek (gewichten) 

Chest press (gewichten) 

Opdrukken 

Shoulder press (nekdrukken) 

Side raise 

Front raise 

Optrekken 

Triceps extension 

Biceps curl 

Single arm row 

Crabwalk 

 

 
Tip! Wilt u meer artikelen van de Sportbibliotheek lezen, dan kan dit met één van de 

lidmaatschappen. Achterin dit e-book vindt u dan ook een leuke kortingscode.  

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/lunge/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/adductie-benen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/abductie-benen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/squat/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/leg-raise/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/hip-extension/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/pelvis-lift/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/crunch/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/cycling-crunch/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schuine-crunch/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/de-plank/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/twist-met-materiaal/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/dippen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/dippen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/bankdrukken/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/pek-dek-gewichten/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/chest-press/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/opdrukken/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/shoulder-press-nekdrukken/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/side-raise/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/front-raise/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/optrekken-pull-up/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/triceps-extension/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/biceps-curl/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/single-arm-row/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/crabwalk/
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5.5 MAAK UW EIGEN SCHEMA 
 

Om zelf uw training samen te stellen, kunt u een aantal factoren in een schema 

vermelden. Uiteraard probeert u natuurlijk eerst uw eigen niveau in de schatten en 

hier uw schema op aan te passen. Want wat voor type zwemmer bent u? Een 

verleerde zwemmer of een gevorderde? Hierna gaat u de zogenaamde FITT-

factoren invullen om zo de inhoud van uw training te bepalen. Want: 

 

 

 (Frequentie) Hoe vaak gaat u per week zwemmen? 

 (Intensiteit) Hoe zwaar wilt u trainen? Wilt u de volledige tijd op hoog niveau 

zwemmen? 

 (Type training) Hoe ziet uw training er uit?   

 (Tijd) Hoe lang wilt u zwemmen of hoeveel banen? 

 Voor meer resultaat: wat zijn uw doelen? Hoe kunt u extra vorderingen 

maken? 

  

 

 

Natuurlijk weet u nog niet precies hoe uw trainingen eruit gaan zien. Want er zijn tal 

van factoren die uw zwemschema in de war kunnen gooien. Maar dit is helemaal niet 

erg, want het is maar een leidraad! Het gaat er namelijk om dat u vooraf over uw 

training nadenkt en indien nodig kunt bijsturen.  

 

Gaandeweg zult u opmerken dat (door de opgedane ervaring) het opstellen van een 

eigen zwemschema steeds gemakkelijker gaat. En zo ontstaat na het maken van een 

aantal schema’s een lessenreeks, waarbij uw trainingen een steeds grotere uitdaging 

vormen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zwem-en-aquaspecialist.nl/zwemmen/type-zwemmers/
http://www.zwem-en-aquaspecialist.nl/zwemmen/meer-resultaat-zwemmen/zwemmen-fitt-factoren/
http://www.zwem-en-aquaspecialist.nl/zwemmen/meer-resultaat-zwemmen/zwemmen-fitt-factoren/
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Voorbeeld (leeg) zwemschema 

 

                

  Logboek zwemmen           

        Datum: ………………………...     

  Gewicht: ………………………           

  Vetpercentage: ………………………           

                

  Frequentie: ………………………………   Afgelegde afstand: …………………………………….     

                

  Intensiteit: ………………………………   Hartslag (gem.): …………………………………….     

                

  Tijd: ………………………………   Calorieverbruik: …………………………………….     

                

  Type training: ………………………………           

                

                

  Blok 1   Tijd: Aantal banen: Opmerkingen:     

  Zwemslag 1 ……………………………. min          

  Zwemslag 2 ……………………………. min          

  Zwemslag 3 ……………………………. min          

                

  Rust: ……… min Gevoelscijfer blok 1:           

                

  Blok 2   Tijd: Aantal banen: Opmerkingen:     

  Zwemslag 1 ………………………… min          

  Zwemslag 2 ………………………… min          

  Zwemslag 3 ………………………… min          

                

  Rust: ……… min Gevoelscijfer blok 2:           

                

  Blok 3   Tijd: Aantal banen: Opmerkingen:     

  Zwemslag 1 ………………………… min          

  Zwemslag 2 ………………………… min          

  Zwemslag 3 ………………………… min          

                

  Rust: ……… min Gevoelscijfer blok 3:           

                

 



 
Zwemschema’s 

 
“Leren zwemmen voor 

volwassenen” 
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VOLWASSENEN LEREN ZWEMMEN 1A

OEFENING 1

WATERGEWENNING
Materiaal: Drijvende blokjes, Hoepel, Kleine
�exibeam, Opduik voorwerpen, Pion

5 - 7 minuten

OEFENING 2

LIGGEN OP DE BUIK
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemles plankje

5 minuten

OEFENING 3

VOORTBEWEGEN OP DE BUIK – KLEUTER
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Zwembandjes, Zwemles plankje

5 minuten

OEFENING 4

ONDER WATER ZWEMMEN
Materiaal: Flexibeam, Hoepel, Opduik
voorwerpen, Pion, Zwemgat

5 - 7 minuten

OEFENING 5

LIGGEN OP DE RUG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam

5 - 7 minuten

OEFENING 6

VOORTBEWEGEN OP DE RUG
Materiaal: Drijvende blokjes, Dumbells,
Flexibeam

5 minuten

OEFENING 7

DRIJVEN OP DE BUIK
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemles plankje, Zwemplank

5 minuten

OEFENING 8

DRIJVEN OP DE RUG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam

5 minuten

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/watergewenning/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/watergewenning/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/liggen-op-buik/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/liggen-op-buik/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/voortbewegen-op-buik-kleuter/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/voortbewegen-op-buik-kleuter/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/liggen-op-rug/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/liggen-op-rug/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/voortbewegen-op-rug/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/voortbewegen-op-rug/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2853
https://www.de-sportbibliotheek.nl/


De Sportbibliotheek © 2018 - EerlijkSportAdvies en zijn licentiepartners - Alle rechten voorbehouden - Ontwikkeld door:: M. van Houwelingen

VOLWASSENEN LEREN ZWEMMEN 1B
WORKOUT / LEREN ZWEMMEN VOLWASSENEN / BEGINNENDE ZWEMMER / 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

WATERGEWENNING
Materiaal: Drijvende blokjes, Hoepel, Kleine
�exibeam, Opduik voorwerpen, Pion

5 minuten

OEFENING 2

LIGGEN OP DE BUIK
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemles plankje

2 - 4 minuten

OEFENING 3

VOORTBEWEGEN OP DE BUIK
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemles plankje

2 - 4 minuten

OEFENING 4

DRIJVEN OP DE BUIK
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemles plankje, Zwemplank

5 - 7 minuten

OEFENING 5

KANTELEN & DRAAIEN 5 minuten

OEFENING 6

LIGGEN OP DE RUG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam

2 - 4 minuten

OEFENING 7

VOORTBEWEGEN OP DE RUG
Materiaal: Drijvende blokjes, Dumbells,
Flexibeam

2 - 4 minuten

OEFENING 8

DRIJVEN OP DE RUG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam

5 - 7 minuten

OEFENING 9

ONDER WATER ZWEMMEN
Materiaal: Flexibeam, Hoepel, Opduik
voorwerpen, Pion, Zwemgat

6 - 8 minuten

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/watergewenning/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/watergewenning/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/liggen-op-buik/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/liggen-op-buik/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/voortbewegen-op-buik/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/voortbewegen-op-buik/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/kantelen-draaien/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/kantelen-draaien/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/liggen-op-rug/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/liggen-op-rug/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/voortbewegen-op-rug/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/voortbewegen-op-rug/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2854
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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VOLWASSENEN LEREN ZWEMMEN 2A

OEFENING 1

ONDER WATER ZWEMMEN
Materiaal: Flexibeam, Hoepel, Opduik
voorwerpen, Pion, Zwemgat

5 minuten

OEFENING 2

DRIJVEN OP DE BUIK
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemles plankje, Zwemplank

5 - 7 minuten

OEFENING 3

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

5 - 7 minuten

OEFENING 4

DRIJVEN OP DE RUG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam

5 - 7 minuten

OEFENING 5

RUGCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

5 - 7 minuten

OEFENING 6

WATERGEWENNING
Materiaal: Drijvende blokjes, Hoepel, Kleine
�exibeam, Opduik voorwerpen, Pion

3 - 5 minuten

OEFENING 7

KANTELEN & DRAAIEN 3 - 5 minuten

OEFENING 8

ENKELVOUDIGE RUGSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Zwemles
plankje

7 - 9 minuten

OEFENING 9

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

7 - 9 minuten

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-benen/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-benen/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/watergewenning/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/watergewenning/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/kantelen-draaien/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/kantelen-draaien/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=2855
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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VOLWASSENEN LEREN ZWEMMEN 2B

OEFENING 1

DRIJVEN OP DE BUIK
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemles plankje, Zwemplank

2 - 4 minuten

OEFENING 2

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

7 - 10 minuten

OEFENING 3

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

5 minuten

OEFENING 4

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

3 - 5 minuten

OEFENING 5

DRIJVEN OP DE RUG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam

2 - 4 minuten

OEFENING 6

ENKELVOUDIGE RUGSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Zwemles
plankje

7 - 9 minuten

OEFENING 7

RUGCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

5 minuten

OEFENING 8

ONDER WATER ZWEMMEN
Materiaal: Flexibeam, Hoepel, Opduik
voorwerpen, Pion, Zwemgat

5 minuten

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-benen/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-benen/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2856
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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VOLWASSENEN LEREN ZWEMMEN 3
WORKOUT / LEREN ZWEMMEN VOLWASSENEN / BEGINNENDE ZWEMMER / 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

5 minuten

OEFENING 2

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

5 - 7 minuten

OEFENING 3

RUGCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

5 minuten

OEFENING 4

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

5 - 7 minuten

OEFENING 5

ONDER WATER ZWEMMEN
Materiaal: Flexibeam, Hoepel, Opduik
voorwerpen, Pion, Zwemgat

3- 5 minuten

OEFENING 6

KANTELEN & DRAAIEN 3 - 5 minuten

OEFENING 7

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

5 - 7 minuten

OEFENING 8

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

6 - 8 minuten

OEFENING 9

ENKELVOUDIGE RUGSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Zwemles
plankje

7 - 8 minuten

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-benen/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-benen/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/kantelen-draaien/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/kantelen-draaien/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2857
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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VOLWASSENEN LEREN ZWEMMEN 4
WORKOUT / LEREN ZWEMMEN VOLWASSENEN / BEGINNENDE ZWEMMER / 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

5 - 7 minuten

OEFENING 2

ENKELVOUDIGE RUGSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Zwemles
plankje

5 - 7 minuten

OEFENING 3

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

5 - 7 minuten

OEFENING 4

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

5 - 7 minuten

OEFENING 5

DRIJVEN OP DE BUIK
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemles plankje, Zwemplank

5 minuten

OEFENING 6

DRIJVEN OP DE RUG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam

5 minuten

OEFENING 7

ONDER WATER ZWEMMEN
Materiaal: Flexibeam, Hoepel, Opduik
voorwerpen, Pion, Zwemgat

5 - 7 minuten

OEFENING 8

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

5 - 7 minuten

OEFENING 9

ENKELVOUDIGE RUGSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Zwemles
plankje

5 - 7 minuten

OEFENING 10

WATERTRAPPEN 5 minuten

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/watertrappen/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/watertrappen/?pw=2858
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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VOLWASSENEN LEREN ZWEMMEN – DIPL. B
WORKOUT / LEREN ZWEMMEN VOLWASSENEN / GEMIDDELDE ZWEMMER / 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

7 - 9 minuten

OEFENING 2

ENKELVOUDIGE RUGSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Zwemles
plankje

7 - 9 minuten

OEFENING 3

DUIKEN
Materiaal: Hoepel

5 - 10 minuten

OEFENING 4

ONDER WATER ZWEMMEN
Materiaal: Flexibeam, Hoepel, Opduik
voorwerpen, Pion, Zwemgat

6 - 8 minuten

OEFENING 5

KANTELEN & DRAAIEN 5 minuten

OEFENING 6

DRIJVEN OP DE BUIK
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemles plankje, Zwemplank

3 minuten

OEFENING 7

DRIJVEN OP DE RUG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam

3 minuten

OEFENING 8

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

5 - 7 minuten

OEFENING 9

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

5 - 7 minuten

OEFENING 10

WATERTRAPPEN 5 minuten

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/enkelvoudige-rugslag/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/duiken/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/duiken/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/onder-water-zwemmen/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/kantelen-draaien/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/kantelen-draaien/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-buik/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/drijven-op-rug/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/watertrappen/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/watertrappen/?pw=2859
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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ZWEMSLAGEN VERBETEREN 1
WORKOUT / AFVALLEN, CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEMIDDELD NIVEAU / 3 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 3 x 25 m schoolslag / 3 x 25 m enkv. rugslag 150 m.

OEFENING 2

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m Schoolslag (accent uitdrijven) 100 m.

OEFENING 3

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Rugcrawl (uitproberen) heen / Enkv. rugslag terug - (3x) 150 m.

OEFENING 4

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Borstcrawl (uitproberen) heen / Schoolslag terug - (3x) 150 m.

OEFENING 5

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

2 x 25 m schoolslag benen met zwemplank 50 m.

OEFENING 6

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

2 x 25 m schoolslag met een hoger tempo 50 m.

OEFENING 7

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze 150 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3007
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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ZWEMSLAGEN VERBETEREN 2
WORKOUT / AFVALLEN, CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEMIDDELD NIVEAU / 3 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 3 x 25 m schoolslag / 3 x 25 m enkv. rugslag 150 m.

OEFENING 2

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m Schoolslag (accent gezicht in het water) 100 m.

OEFENING 3

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m Schoolslag (accent uitdrijven) 100 m.

OEFENING 4

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Rugcrawl heen / Schoolslag terug - (3x) 150 m.

OEFENING 5

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m borstcrawl benen met zwemplank 50 m.

OEFENING 6

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

2 x 25 m schoolslag benen met zwemplank 50 m.

OEFENING 7

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Borstcrawl (uitproberen) heen / Schoolslag terug - (2x) 100 m.

OEFENING 8

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

Heen gevoelscijfer 8 / terug gevoelscijfer 6 - (3x) 150 m.

OEFENING 9

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze 150 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3039
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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ZWEMSLAGEN VERBETEREN 3
WORKOUT / AFVALLEN, CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEMIDDELD NIVEAU / 3 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 3 x 25 m schoolslag / 2 x 25 m enkv. rugslag / 1 x 25 m rugcrawl 150 m.

OEFENING 2

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m Schoolslag (accent gezicht in het water) 100 m.

OEFENING 3

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

2 x 25 m Schoolslag (accent korte ademhaling + uitdrijven) 50 m.

OEFENING 4

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m borstcrawl benen met zwemplank 50 m.

OEFENING 5

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Borstcrawl heen / Schoolslag terug - (3x) 150 m.

OEFENING 6

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Rugcrawl heen / Enkv. rugslag terug - (3x) 150 m.

OEFENING 7

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

6 x 25 m Gevoelscijfer op- & afbouwen (7, 8, 9, 8, 7, 6) 150 m.

OEFENING 8

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze 200 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3042
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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ZWEMSLAGEN VERBETEREN 4
WORKOUT / AFVALLEN, CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEMIDDELD NIVEAU / 3 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 3 x 25 m schoolslag / 3 x 25 m enkv. rugslag / 2 x 25 m rugcrawl 200 m.

OEFENING 2

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

6 x 25 m Schoolslag (accenten trekfase + ademhaling) 150 m.

OEFENING 3

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Borstcrawl heen / Schoolslag terug - (3x) 150 m.

OEFENING 4

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

2 x 25 m rugcrawl 50 m.

OEFENING 5

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

2 x 25 m schoolslag benen met zwemplank 50 m.

OEFENING 6

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m borstcrawl benen met zwemplank 50 m.

OEFENING 7

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

5 x 25 m hoog tempo / 1x 25 m rechtop (alleen armen) 150 m.

OEFENING 8

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

2 x 25 m borstcrawl 50 m.

OEFENING 9

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze 150 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3043
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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ZWEMSLAGEN VERBETEREN 5
WORKOUT / AFVALLEN, CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEMIDDELD NIVEAU / 3 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 3 x 25 m SS / 3 x 25 m EVR / 2 x 25 m RC 200 m.

OEFENING 2

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m Schoolslag (accenten duwfase + uitdrijven) 100 m.

OEFENING 3

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

RC heen (accenten overhaal + insteken) / SS terug - (3x) 150 m.

OEFENING 4

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m borstcrawl benen met zwemplank 50 m.

OEFENING 5

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

BC heen (accenten trek- en duwfase) / SS terug - (3x) 150 m.

OEFENING 6

ENKELVOUDIGE RUGSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Zwemles
plankje

4 x 25 m enkelvoudige rugslag (EVR) 100 m.

OEFENING 7

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

10 tot 25 m onder water zwemmen / 5 x 25 m Schoolslag 150 m.

OEFENING 8

ZEEMANSSLAG 2 x 25 m zeemansslag 50 m.

OEFENING 9

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze 150 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
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ZWEMSLAGEN VERBETEREN 6
WORKOUT / AFVALLEN, CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEMIDDELD NIVEAU / 3 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 3 x 25 m SS / 1 x 25 m BC / 3 x 25 m EVR / 1 x 25 m RC 200 m.

OEFENING 2

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m borstcrawl benen met zwemplank 50 m.

OEFENING 3

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

BC heen (accenten trek- en duwfase) / SS terug - (3x) 150 m.

OEFENING 4

RUGCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m rugcrawl benen met zwemplank boven het hoofd 50 m.

OEFENING 5

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

RC heen (accent trekfase) / Zeemansslag terug - (3x) 150 m.

OEFENING 6

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag (gevoelscijfer 8-9) 100 m.

OEFENING 7

WRIKKEN Wrikken heen / Borstcrawl terug - (3x) 150 m.

OEFENING 8

WISSELSLAG 1x wisselslag (kies schoolslag i.p.v. vlinderslag) 100 m.

OEFENING 9

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze 150 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
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ZWEMSLAGEN VERBETEREN 7
WORKOUT / AFVALLEN, CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEMIDDELD NIVEAU / 3 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x 25 m SS / 2 x 25 m EVR / 1 x 25 m BC / 1 x 25 m RC 150 m.

OEFENING 2

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag (let op alle accenten) 100 m.

OEFENING 3

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

BC heen (accenten insteek, catch en trekfase) / SS terug - (3x) 150 m.

OEFENING 4

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

2 x 25 m rugcrawl (accenten insteek, catch en trekfase) 50 m.

OEFENING 5

SAMENGESTELDE RUGSLAG 2 x 25 m samengestelde rugslag (proberen) 50 m.

OEFENING 6

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

2 x 25 m borstcrawl 50 m.

OEFENING 7

PIRAMIDE ZWEMMEN SS 3 x 25 m / RC 2 x 25 m / BC 1 x 25 m / RC 2 x 25 m / SS 4 x 25 m 300 m.

OEFENING 8

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze 150 m.
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ZWEMSLAGEN VERBETEREN 8
WORKOUT / AFVALLEN, CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEMIDDELD NIVEAU / 3 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 3 x 25 m SS / 2 x 25 m BC / 1 x 25 m RC / 2 x 25 m EVR 200 m.

OEFENING 2

SAMENGESTELDE RUGSLAG 4 x 25 m SR (accenten overhaal en doorhaal) 100 m.

OEFENING 3

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m borstcrawl (alle fasen) 100 m.

OEFENING 4

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag (alle fasen) 100 m.

OEFENING 5

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl (alle fasen) 100 m.

OEFENING 6

ZEEMANSSLAG 2 x 25 m zeemansslag 50 m.

OEFENING 7

WRIKKEN Wrikken heen / Schoolslag rechtop terug - (2x) 100 m.

OEFENING 8

WISSELSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

1x wisselslag benen met plank (kies schoolslag i.p.v. vlinderslag) 100 m.

OEFENING 9

WISSELSLAG 1x wisselslag (kies schoolslag i.p.v. vlinderslag) 100 m.

OEFENING 10

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze 200 m.
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ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN 1
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEVORDERD NIVEAU / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 4 x Schoolslag (SS) / 2 x borstcrawl (BC) / 2 x rugcrawl (RC) Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

VLINDERSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

2 x 25 m vlinderslag benen met plank (proberen) Gc. 5-6 50 m.

OEFENING 3

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl (accent uitdrijven) Gc. 6 100 m.

OEFENING 4

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m rugcrawl Gc. 7 100 m.

OEFENING 5

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m borstcrawl Gc. 7 100 m.

OEFENING 6

SAMENGESTELDE RUGSLAG 2 x 25 m samengestelde rugslag Gc. 6 50 m.

OEFENING 7

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

2 x 25 m schoolslag benen met zwemplank Gc. 7 50 m.

OEFENING 8

PIRAMIDE ZWEMMEN 3 x SS / 2 x RC / 1 x BC / 2 x 25 RC / 3 x SS / 1 x BC Gc. 7-8 300 m.

OEFENING 9

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 5-6 200 m.
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https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag-benen/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag-benen/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/piramide-zwemmen/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/piramide-zwemmen/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3049
https://www.de-sportbibliotheek.nl/


De Sportbibliotheek © 2018 - EerlijkSportAdvies en zijn licentiepartners - Alle rechten voorbehouden - Ontwikkeld door:: M. van Houwelingen

ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN 2
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEVORDERD NIVEAU / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 3 x BC / 1 x SS / 3 x RC / 1 x SS Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

SAMENGESTELDE RUGSLAG 4 x 25 m SR (accenten overhaal en doorhaal) Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 3

VLINDERSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

VS benen met plank heen / SS benen terug - (2x) Gc. 6 100 m.

OEFENING 4

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 5

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m borstcrawl Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 6

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m SS (gevoelscijfer na 50 m. op 9) Gc. 7-9 100 m.

OEFENING 7

WRIKKEN 2 x 25 m wrikken Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 8

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

2 x 25 m schoolslag benen met zwemplank Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 9

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m borstcrawl benen met zwemplank Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 10

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

BC sprint heen / SS rustig terug - (3x) Gc. 9-10 150 m.

OEFENING 11

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.
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ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN 3
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEVORDERD NIVEAU / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x SS / 2 x BC / 2 x RC / 2 x SR Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

Vlinderslag heen / Schoolslag terug - (2x) Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 3

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl (accent catch en trekfase) Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 4

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

6 x 25 m borstcrawl Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 5

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag Gc. 8 100 m.

OEFENING 6

POLOCRAWL Polocrawl heen / Schoolslag terug - (2x) Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 7

WISSELSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

Wisselslag benen met zwemplank - (1x) Gc. 6-8 100 m.

OEFENING 8

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m borstcrawl (gevoelscijfer na 50 m. op 9) Gc. 7-9 100 m.

OEFENING 9

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.
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ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN 4
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEVORDERD NIVEAU / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 1 x SS / 2 x RC / 2 x SS / 2 x BC Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

BORSTCRAWL ARMEN
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank

4 x 25 m BC armen met zwemplank (glijfase) Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 3

VLINDERSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

VS benen met plank heen / BC benen terug - (2x) Gc. 6-8 100 m.

OEFENING 4

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

Vlinderslag heen / Schoolslag terug - (2x) Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 5

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

6 x 25 m schoolslag Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 6

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl Gc. 8-9 100 m.

OEFENING 7

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

BC sprint heen / Rustig SS terug - (2x) Gc. 9 100 m.

OEFENING 8

SAMENGESTELDE RUGSLAG 4 x 25 m samengestelde rugslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 9

WISSELSLAG 1 x 100 m wisselslag Gc. 8 100 m.

OEFENING 10

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-armen/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-armen/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag-benen/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag-benen/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3053
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN 5
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEVORDERD NIVEAU / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 3 x SS / 2 x BC / 2 x naar keuze / 1 x RC Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

VS (accent ligging) heen / SS terug - (2x) Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 3

BORSTCRAWL ARMEN
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank

4 x 25 m BC armen (plank tussen benen) Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 4

PIRAMIDE ZWEMMEN Beenslag met plank: 1x BC / 2x SS / 3x RC / 2x SS / 2x BC Gc. 7-8 250 m.

OEFENING 5

ZEEMANSSLAG 2 x 25 m zeemansslag Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 6

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m SS ( 1 & 3 rechtop / alleen de armen) Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 7

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

BC sprint heen / RC terug - (2x) Gc. 9 100 m.

OEFENING 8

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

RC sprint heen / SR terug - (2x) Gc. 9 100 m.

OEFENING 9

WISSELSLAG 1 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 10

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-armen/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-armen/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/piramide-zwemmen/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/piramide-zwemmen/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/zeemansslag/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/zeemansslag/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3055
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN 6
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEVORDERD NIVEAU / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 3 x SS / 3 x BC / 2 x naar keuze / 1 x RC Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

RUGCRAWL ARMEN
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank

2 x 25 m RC armen (plank tussen benen) Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 3

RUGCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m rugcrawl benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 4

VLINDERSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

2 x 25 m vlinderslag benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 5

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

VS (uithaal & overhaal) heen / SS terug - (2x) Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 6

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl Gc. 7 100 m.

OEFENING 7

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 8

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Borstcrawl heen / Rugcrawl terug - (3x) Gc. 8 150 m.

OEFENING 9

WRIKKEN 2 x 25 m wrikken Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 10

WISSELSLAG 2 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 200 m.

OEFENING 11

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 150 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-armen/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-armen/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-benen/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-benen/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag-benen/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag-benen/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wrikken/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wrikken/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3056
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN 7
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEVORDERD NIVEAU / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x SS / 2 x RC / 2 x SS / 2 x RC Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

VS (overhaal & insteek) heen / SS terug - (3x) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 3

SAMENGESTELDE RUGSLAG 4 x 25 m SR (met 2 uitdrijfmomenten) Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 4

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m borstcrawl Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 5

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

2 x 25 m SS (rechtop / alleen de armen) Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 6

WISSELSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

1 x 100 m wisselslag benen met zwemplank Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 7

WISSELSLAG 1 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 8

WISSELSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

1 x 100 m wisselslag benen met zwemplank Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 9

WISSELSLAG 1 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 10

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 11

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 150 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag-benen/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag-benen/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag-benen/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag-benen/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3057
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN 8
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEVORDERD NIVEAU / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x SS / 1 x RC / 2 x SS / 3 x BC Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

SAMENGESTELDE RUGSLAG 6 x 25 m SR (accenten ritme + uitdrijven) Gc. 6-7 150 m.

OEFENING 3

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

VS (accent trekfase) heen / BC terug - (3x) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 4

KEERPUNTEN 6 x 25 m schoolslag (inclusief keerpunt) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 5

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

BC sprint heen / RC terug - (3x) Gc. 9 150 m.

OEFENING 6

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag benen met zwemplank Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 7

POLOCRAWL 2 x 25 m polocrawl Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 8

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 9

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

Onder water heen / BC terug - (2x) Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 10

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Borstcrawl heen / Zeemansslag terug - (3x) Gc. 8-9 150 m.

OEFENING 11

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 150 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/keerpunten/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/keerpunten/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/polocrawl/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/polocrawl/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3060
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN 9
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEVORDERD NIVEAU / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 1 x SS / 1 x RC / 2 x BC / 2 x SS Gc. 5-7 150 m.

OEFENING 2

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

VS (trek- & duwfase) heen / SS terug - (3x) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 3

SAMENGESTELDE RUGSLAG 4 x 25 m SR (alle accenten) Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 4

KEERPUNTEN 6 x 25 m borstcrawl (inclusief keerpunt) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 5

ZEEMANSSLAG 2 x 25 m zeemansslag Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 6

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 slagen BC / 4 slagen RC / 4 slagen BC / etc. Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 7

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

6 x 25 m schoolslag Gc. 8-9 150 m.

OEFENING 8

WISSELSLAG 2 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 200 m.

OEFENING 9

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl Gc. 8-9 100 m.

OEFENING 10

POLOCRAWL 2 x 25 m polocrawl Gc. 8-9 50 m.

OEFENING 11

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3061
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https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/zeemansslag/?pw=3061
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/zeemansslag/?pw=3061
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3061
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3061
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3061
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https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3061
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3061
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3061
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3061
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/polocrawl/?pw=3061
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/polocrawl/?pw=3061
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https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3061
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ZWEMMEN VOOR GEVORDERDEN 10
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / GEVORDERD NIVEAU / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 1 x SS / 3 x RC / 2 x SS / 1 x BC Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

6 x 25 m BC (accenten insteek- & gijfase) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 3

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

4 x 25 m vlinderslag (alle accenten) Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 4

KEERPUNTEN 6 x 25 m rugcrawl (inclusief keerpunt) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 5

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

Onder water heen / Schoolslag terug - (3x) Gc. 7 150 m.

OEFENING 6

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

2 x 25 m vlinderslag Gc. 8-9 50 m.

OEFENING 7

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

RC heen / SR terug - (3x) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 8

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m borstcrawl benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 9

RUGCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m rugcrawl benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 10

WISSELSLAG 1 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 11

WISSELSLAG 1 x 100 m wisselslag (omgekeerde volgorde) Gc. 8 100 m.

OEFENING 12

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 150 m.

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3062
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ZWEMKAMPIOENEN 1
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / EXPERT / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x SS / 2 x BC / 2 x RC / 2 x SR Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

BC heen / RC terug - (3x) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 3

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 4

POLOCRAWL Polocrawl heen / BC terug (lange glijfase) - (3x) Gc. 8 150 m.

OEFENING 5

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 6

VLINDERSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

2 x 25 m VS benen met zwemplank Gc. 8 50 m.

OEFENING 7

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

2 x 25 m SS benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 8

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m BC benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 9

WISSELSLAG 2 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 200 m.

OEFENING 10

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.

OEFENING 11

OPDRUKKEN 5-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 12

SQUAT 10-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/polocrawl/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/polocrawl/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3063
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https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3063
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https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3063
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OEFENING 13

CRUNCH 10-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 14

ADDUCTIE BENEN 10-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/crunch/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/crunch/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/crunch/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/adductie-benen/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/adductie-benen/?pw=3063
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/adductie-benen/?pw=3063


ZWEMKAMPIOENEN 2

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x SS / 2 x SR / 2 x RC / 2 x BC Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

VS heen / RC terug - (3x) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 3

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 4

PIRAMIDE ZWEMMEN 1x VS / 2x RC / 3x BC / 2x RC / 1x VS / 1xSS Gc. 8 300 m.

OEFENING 5

WRIKKEN 2 x 25 m wrikken Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 6

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m BC benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 7

RUGCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m RC benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 8

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

BC sprint heen / SS terug - (3x) Gc. 9 150 m.

OEFENING 9

WISSELSLAG 1 x 100 m wisselslag Gc. 8 100 m.

OEFENING 10

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.

OEFENING 11

BICEPS CURL 20-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 12

SQUAT 10-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 13

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3064
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3064
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3064
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3064
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3064
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3064
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https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3064
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SCHUINE CRUNCH
Materiaal: Bankje, Matje, Swiss ball

20-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 14

PEK DEK (GEWICHTEN) 5-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schuine-crunch/?pw=3064
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schuine-crunch/?pw=3064
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ZWEMKAMPIOENEN 3
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / EXPERT / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 4 x SS / 2 x BC / 2 x RC Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

SAMENGESTELDE RUGSLAG 4 x 25 m samengestelde rugslag Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 3

KEERPUNTEN 6 x 25 m schoolslag (inclusief keerpunt) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 4

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

50 m met G.c 7 / 50 m met G.c 8 / 50 m met G.c 9 G.c 7-9 150 m.

OEFENING 5

ZEEMANSSLAG 2 x 25 m zeemansslag Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 6

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m BC benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 7

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m borstcrawl Gc. 8 100 m.

OEFENING 8

RUGCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m RC benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 9

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl Gc. 8 100 m.

OEFENING 10

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

2 x 25 m SS benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 11

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

VS heen / SS terug - (3x) Gc. 8 150 m.

OEFENING 12

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3065
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OEFENING 13

TRICEPS EXTENSION 15-25 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 14

LUNGE 20-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 15

CRUNCH 10-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 16

OPDRUKKEN 5-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/triceps-extension/?pw=3065
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https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/opdrukken/?pw=3065


ZWEMKAMPIOENEN 4
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / EXPERT / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 1 x BC / 3 x SS / 1 x BC / 3 x RC Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 3

KEERPUNTEN 6 x 25 m borstcrawl (inclusief keerpunt) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 4

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

Onder water heen / BC terug - (3x) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 5

VLINDERSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

2 x 25 m VS benen met plank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 6

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

2 x 25 m vlinderslag Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 7

SAMENGESTELDE RUGSLAG 4 x 25 m samengestelde rugslag Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 8

WISSELSLAG 2 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 200 m.

OEFENING 9

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

2 x 25 m schoolslag rechtop (alleen armen) Gc. 8-9 50 m.

OEFENING 10

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

2 x 25 m BC sprint Gc. 9-10 50 m.

OEFENING 11

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.

OEFENING 12

ABDUCTIE BENEN 15-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3066
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3066
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OEFENING 13

LEG RAISE 20-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 14

DE PLANK (HOVER) 30-60 sec. vasthouden (3x) 45 sec. rust

OEFENING 15

DIPPEN 5-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/leg-raise/?pw=3066
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/leg-raise/?pw=3066
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ZWEMKAMPIOENEN 5
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / EXPERT / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x SS / 2 x SR / 2 x RC / 2 x BC Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

4 x 25 m VS (waarvan 1 x 25 m SS) Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 3

SAMENGESTELDE RUGSLAG 4 x 25 m samengestelde rugslag Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 4

POLOCRAWL Polocrawl sprint heen / Schoolslag terug - (3x) Gc. 8-9 150 m.

OEFENING 5

KEERPUNTEN 6 x 25 m rugcrawl (inclusief keerpunt) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 6

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag Gc. 8 100 m.

OEFENING 7

BORSTCRAWL ARMEN
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank

2 x 25 m BC armen (plank tussen benen) Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 8

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m borstcrawl benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 9

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m borstcrawl Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 10

ZEEMANSSLAG 2 x 25 m zeemansslag Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 11

WISSELSLAG 1 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 12

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.

OEFENING 13

h h l

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/polocrawl/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/polocrawl/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/keerpunten/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/keerpunten/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-armen/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-armen/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/zeemansslag/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/zeemansslag/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/optrekken-pull-up/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/optrekken-pull-up/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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OPTREKKEN (PULL UP) 1-15 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 14

HIP EXTENSION 10-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 15

PEK DEK (GEWICHTEN) 5-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 16

BACK EXTENSION (LIGGEND) 5-15 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/optrekken-pull-up/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/optrekken-pull-up/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/hip-extension/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/hip-extension/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/hip-extension/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/pek-dek-gewichten/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/pek-dek-gewichten/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/pek-dek-gewichten/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/back-extension-liggend/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/back-extension-liggend/?pw=3067
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/back-extension-liggend/?pw=3067


ZWEMKAMPIOENEN 6
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / EXPERT / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x SS / 1 x BC / 2 x SS / 2 x BC / 1 x RC Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Borstcrawl heen / Rugcrawl terug - (4x) Gc. 7-8 200 m.

OEFENING 3

PIRAMIDE ZWEMMEN Beenslag met plank: 1x VS / 2x BC / 3x SS / 2x BC / 2x VS Gc. 7 250 m.

OEFENING 4

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag Gc. 8 100 m.

OEFENING 5

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

Vlinderslag heen / Borstcrawl terug - (3x) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 6

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Borstcrawl sprint heen / Schoolslag terug - (3x) Gc. 9 150 m.

OEFENING 7

SAMENGESTELDE RUGSLAG 4 x 25 m samengestelde rugslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 8

WISSELSLAG 2 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 200 m.

OEFENING 9

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 150 m.

OEFENING 10

SINGLE ARM ROW 15-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 11

SQUAT 10-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 12

CYCLING CRUNCH 20-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 13

OPDRUKKEN 5-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/piramide-zwemmen/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/piramide-zwemmen/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/single-arm-row/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/single-arm-row/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/single-arm-row/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/squat/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/squat/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/squat/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/cycling-crunch/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/cycling-crunch/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/cycling-crunch/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/opdrukken/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/opdrukken/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/opdrukken/?pw=3068
https://www.de-sportbibliotheek.nl/


ZWEMKAMPIOENEN 7
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / EXPERT / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x SS / 2 x BC / 2 x RC / 2 x naar keuze Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 3

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

2 x 25 m vlinderslag Gc. 8 50 m.

OEFENING 4

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m borstcrawl Gc. 8 100 m.

OEFENING 5

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

6 x 25 m schoolslag (gevoelscijfer opbouwen) Gc. 6-9 150 m.

OEFENING 6

WISSELSLAG 2 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 200 m.

OEFENING 7

WISSELSLAG 1 x 100 m wisselslag (omgekeerde volgorde) Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 8

WRIKKEN Wrikken heen / schoolslag armen (rechtop) terug - (3x) Gc. 8 150 m.

OEFENING 9

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Borstcrawl sprint heen / Rugcrawl terug - (3x) Gc. 9 150 m.

OEFENING 10

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.

OEFENING 11

BICEPS CURL 20-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 12

LUNGE 15-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wrikken/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wrikken/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/biceps-curl/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/biceps-curl/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/biceps-curl/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/lunge/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/lunge/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/lunge/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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OEFENING 13

BACK EXTENSION (LIGGEND) 5-15 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 14

SIDE RAISE 1-15 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/back-extension-liggend/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/back-extension-liggend/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/back-extension-liggend/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/side-raise/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/side-raise/?pw=3069
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/side-raise/?pw=3069


ZWEMKAMPIOENEN 8
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / EXPERT / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x BC / 2 x RC / 4 x SS / Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

BORSTCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m borstcrawl benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 3

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m borstcrawl Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 4

VLINDERSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

2 x 25 m vlinderslag benen met zwemplank Gc. 8 50 m.

OEFENING 5

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

2 x 25 m vlinderslag Gc. 8 50 m.

OEFENING 6

SCHOOLSLAG BENEN
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam, Kleine
�exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag benen met zwemplank Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 7

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag Gc. 7-8 100 m.

OEFENING 8

RUGCRAWL BENEN
Materiaal: Flexibeam, Zwemplank, Zwemvliezen

2 x 25 m rugcrawl benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 9

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

4 x 25 m rugcrawl Gc. 8 100 m.

OEFENING 10

SAMENGESTELDE RUGSLAG 4 x 25 m samengestelde rugslag Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 11

WISSELSLAG 3 x 100 m wisselslag (gevoelscijfer steeds hoger) Gc. 6-8 300 m.

OEFENING 12

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl-benen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag-benen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag-benen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag-beenslag/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-benen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl-benen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/samengestelde-rugslag/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/


De Sportbibliotheek © 2018 - EerlijkSportAdvies en zijn licentiepartners - Alle rechten voorbehouden - Ontwikkeld door:: M. van Houwelingen

OEFENING 13

DE PLANK (HOVER) 30-60 sec. vasthouden (3x) 45 sec. rust

OEFENING 14

PELVIS LIFT 5-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 15

ADDUCTIE BENEN Met bal: max. herh. (3x) 45 sec. rust

OEFENING 16

PEK DEK (GEWICHTEN) 10-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/de-plank/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/de-plank/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/de-plank/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/pelvis-lift/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/pelvis-lift/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/pelvis-lift/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/adductie-benen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/adductie-benen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/adductie-benen/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/pek-dek-gewichten/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/pek-dek-gewichten/?pw=3070
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/pek-dek-gewichten/?pw=3070


ZWEMKAMPIOENEN 9
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / EXPERT / 2 - 4 WEKEN, 45 TOT 60 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x SS / 4 x BC / 2 x SS / 4 x RC Gc. 5-7 250 m.

OEFENING 2

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

Onder water heen / Borstcrawl terug - (3x) Gc. 8 150 m.

OEFENING 3

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

Rugcrawl heen / Samengestelde rugslag terug - (3x) Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 4

VLINDERSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

2 x 25 m vlinderslag benen met zwemplank Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 5

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

2 x 25 m vlinderslag Gc. 8 50 m.

OEFENING 6

WRIKKEN 2 x 25 m wrikken Gc. 7-8 50 m.

OEFENING 7

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

6 x 25 m borstcrawl (gevoelscijfer steeds hoger) Gc. 6-9 150 m.

OEFENING 8

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 9

PIRAMIDE ZWEMMEN 2x RC / 4x SS / 6x BC / 4x SS / 2x RC Gc. 7-8 450 m.

OEFENING 10

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 150 m.

OEFENING 11

BICEPS CURL 25-35 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 12

LEG RAISE 20-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag-benen/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag-benen/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wrikken/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wrikken/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/piramide-zwemmen/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/piramide-zwemmen/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/biceps-curl/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/biceps-curl/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/biceps-curl/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/leg-raise/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/leg-raise/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/leg-raise/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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OEFENING 13

SCHUINE CRUNCH
Materiaal: Bankje, Matje, Swiss ball

20-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 14

DIPPEN 5-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schuine-crunch/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schuine-crunch/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schuine-crunch/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/dippen/?pw=3071
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/dippen/?pw=3071
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ZWEMKAMPIOENEN 10
WORKOUT / CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / EXPERT / 2 - 4 WEKEN, 60 TOT 90 MINUTEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 2 x SS / 2 x BC / 2 x RC / 2 x SR Gc. 5-7 200 m.

OEFENING 2

RUGCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

6 x 25 m rugcrawl Gc. 8-9 150 m.

OEFENING 3

SCHOOLSLAG
Materiaal: Drijvende blokjes, Flexibeam,
Handpaddles, Kleine �exibeam, Zwemplank

4 x 25 m schoolslag Gc. 6-7 100 m.

OEFENING 4

BORSTCRAWL
Materiaal: Handpaddles, Pull-Buoy, Zwemplank,
Zwemvliezen

BC sprint heen / Rustig BC (lange glijfase) terug - (3x) Gc. 9 150 m.

OEFENING 5

VLINDERSLAG
Materiaal: Handpaddles, Zwemplank

4 x 25 m vlinderslag Gc. 8 100 m.

OEFENING 6

WRIKKEN 2 x 25 m wrikken Gc. 6-7 50 m.

OEFENING 7

PIRAMIDE ZWEMMEN Beenslag met plank: 2x VS / 4x BC / 6x SS / 4x BC / 2x VS Gc. 7-8 450 m.

OEFENING 8

WISSELSLAG 2 x 100 m wisselslag Gc. 7-8 200 m.

OEFENING 9

UITZWEMMEN 8 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 200 m.

OEFENING 10

OPTREKKEN (PULL UP) 5-20 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 11

SQUAT 10-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 12

CRUNCH 20-30 herhalingen (3x) 45 sec. rust

OEFENING 13

CRABWALK 3 x 30 sec. Durft u het aan? 30 sec.

https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3072
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https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3072
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https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/squat/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/crunch/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/crunch/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/crunch/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/crabwalk/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/crabwalk/?pw=3072
https://www.de-sportbibliotheek.nl/


7. Meer resultaat bij het (leren) zwemmen? 

Omdat u als (aspirant) zwemmer vast meer resultaat bij het trainen wilt behalen, zijn 

de onderstaande producten echt iets voor u. Want welk type zwemmer u ook bent, 

iedereen kan meer resultaat krijgen wanneer deze goed is voorbereid. En met de 

speciale zwemproducten van EerlijkSportAdvies gaat u goed van start! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korting:  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-book Sportief & Vitaal 

Krijg meer resultaat bij het zwemmen door sport, voeding, 

leefstijl en schoonheid te combineren. Ga dus direct aan de 

slag met de informatie uit de Sportbibliotheek. 

Nu:    € 9,95 

Voor u als lezer:  € 6,95  

Kortingscode: Sportief23N 

Bestel nu in de webshop 

 

Normaal lidmaatschap 

Krijg meer resultaat bij het zwemmen door sport, voeding, 

leefstijl en schoonheid te combineren. Ga dus direct aan de 

slag met de informatie uit de Sportbibliotheek. 

Nu:    € 14,95 

Voor u als lezer:  € 9,95  

Kortingscode: Zwem23N 

Bestel nu in de webshop 

 

E-book “leren zwemmen voor volwassenen 

Krijg meer resultaat bij het zwemmen door sport, voeding, 

leefstijl en schoonheid te combineren. Ga dus direct aan de 

slag met de informatie uit de Sportbibliotheek. 

Nu:    € 9,95 

Voor u als lezer:  € 6,95  

Kortingscode: Schema23N 

Bestel nu in de webshop 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/product/sportief-vitaal/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/product/normaal-lidmaatschap/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/product/zelf-leren-zwemmen-volwassenen/


8. Disclaimer en copyright 
Om u zoveel mogelijk van de juiste informatie over het “werken met zwemschema’s” 

te voorzien, hebben wij veel aandacht aan dit E-book besteed. Het E-book is dan ook 

alleen te gebruiken door degene die deze heeft aangeschaft bij de door 

EerlijkSportAdvies gekozen officiële distributiekanalen.  

 

Het printen van dit E-book op hardcopy is voor u als betalende klant toegestaan. 

Echter mag de informatie op de hardcopy niet verder worden verspreid voor 

persoonlijke of commerciële doeleinden.  

 

Op zowel de teksten, afbeeldingen en vormgeving berust dan ook copyright, waarbij 

niets mag worden gekopieerd of verder verspreid. Wilt u dit wel doen, neem dan 

eerst contact met ons op via www.eerlijksportadvies.nl.  

 

 

 

Licentiegevers  

Aan het E-book “Zwemschema’s” hebben wij veel tijd besteed. Om onze producten 

overzichtelijk te presenteren hebben wij gebruik gemaakt van een aantal specifieke 

afbeeldingen. Deze zijn via een licentie aan ons verstrekt en mogen van 

EerlijkSportAdvies en de licentiegevers niet verder worden verspreid.  

 

 

 

Algemene voorwaarden  

EerlijkSportAdvies aanvaardt behoudens door opzet of grove schuld, geen enkele 

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de informatie in dit E-book, verrichtte 

diensten, letsel of gevolgschade. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid, 

rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan. 

EerlijkSportAdvies - 2018  

 

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op www.eerlijksportadvies.nl.  

 

 

 

Copyright © 2018 EerlijkSportAdvies en zijn licentiepartners - Alle rechten 

voorbehouden - 
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