
Privacy - Voorwaarden

De Sportbibliotheek © 2019 - EerlijkSportAdvies en zijn licentiepartners - Alle rechten voorbehouden - Ontwikkeld door:: M. van Houwelingen

OPBOUWEN POWER SWIMMING 2
TRAINING / AFVALLEN, CONDITIE & KRACHT OPBOUWEN / (ASPIRANT) ZWEMKAMPIOEN / 30 TOT 45 MINUTEN, 4 - 6 WEKEN

OEFENING 1

INZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 5-7 150 m.

OEFENING 2

BORSTCRAWL / RUGCRAWL Zwem BC heen / RC terug - verhoog steeds het tempo (3x) Gc. 7-9 150 m.

OEFENING 3

SCHOOLSLAG
Materiaal: Zwemplank, Handpaddles, Drijvende
blokjes, Flexibeam, Kleine �exibeam

Zwem 4x 25 SS in een steeds hoger wordend tempo Gc. 7-9 100 m.

OEFENING 4

POLOCRAWL / ENK. RUGSLAG Zwem PC heen / EVR terug in je eigen tempo (3x) Gc. 6-9 150 m.

OEFENING 5

WISSELSLAG BENEN
Materiaal: Zwemplank

Zwem 1x wisselslag benen met zwemplank (VS/RC/SS/BC) Gc. 6-8 100 m.

OEFENING 6

BORSTCRAWL
Materiaal: Zwemplank, Handpaddles,
Zwemvliezen, Pull-Buoy

Zwem 50 m. BC en bouw dit op naar 150 m. achter elkaar Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 7

SAMENGESTELDE RUGSLAG Zwem 4x 25 Samgest. rugslag in je eigen tempo Gc. 6-8 100 m.

OEFENING 8

RUGCRAWL
Materiaal: Zwemplank, Handpaddles,
Zwemvliezen, Pull-Buoy

Zwem 50 m. RC en bouw dit op naar 150 m. achter elkaar Gc. 7-8 150 m.

OEFENING 9

WRIKKEN Probeer 1 á 2x 25 m. te wrikken op de rug Gc. 6-7 25 m.

OEFENING 10

VLINDERSLAG
Materiaal: Zwemplank, Handpaddles

Bouw op tot 25 m. VS. Zwem steeds minder SS bij vermoeidheid (3x) Gc. 8-10 25 m.

OEFENING 11

UITZWEMMEN 6 x 25 m zwemslagen naar keuze Gc. 7-5 150 m.
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Uitleg bij de zwemschema’s 
 
Materialen: 
Bij de zwemschema’s staan een aantal materialen vermeld. Je kunt deze materialen 
gebruiken om je zwemslagen aan te leren of te versterken. Echter worden in de 
zwemschema’s al aangegeven welk materiaal je kan gebruiken. Maar ter variatie kun je 
dus altijd voor een ander type materiaal kiezen. 

De afstand: 
In de zwemschema’s worden bepaalde afstanden per oefening aangegeven. Aangezien het 
overgrote deel van de zwembaden 25 meter lang is, gaan we daar dan ook van uit. Is het 
zwembad kleiner of juist groter (een 50 meter bad), dan moet je natuurlijk wel de afstand 
herberekenen. 

Rusttijden: 
Omdat elke zwemmer anders is en er verschillende niveau’s zijn, worden de rusttijden niet 
aangegeven. Bepaal dus zelf hoe lang je rust tijdens of na een oefening. Neem wel je rust, want zo kun je weer kunt 
focussen op het nieuwe onderdeel. Uiteindelijk kan je altijd de rusttijden korter of langer maken. 

Afkortingen: 
In de zwemschema’s worden regelmatig een aantal afkortingen gebruikt. Het is dus handig om vooraf te weten wat 
welke afkorting betekent: 

SS = Schoolslag 
SGR = Samengestelde rugslag 
BC = Borstcrawl 
RC = Rugcrawl 
PC = Polocrawl 
OW = Onder water zwemmen 
VS =  Vlinderslag 
 
G.c. = Gevoelscijfer / Hoe zwaar is het zwemmen? 
(6 = rustig, 7 = licht intensief, 8 = pittig, 9 = zwaar, 10 = stuk gaan) 
 

Verlichten of verzwaren van een schema: 
Mocht je de schema’s te zwaar vinden, dan kan je rustiger aan doen, langer rusten of een kortere afstand zwemmen. 
Wil je de schema’s juist zwaarder maken, dan kan je een hogere gevoelscijfer aanhouden en dus met meer power 
gaan zwemmen. Natuurlijk kan je ook de rusttijden verkorten of extra oefeningen toevoegen. Uiteindelijk verzwaar je 
een schema door de FITT-factoren aan te passen: 

Frequentie: Hoe vaak per week ga je zwemmen? 
Intensiteit: Hoe zwaar is je training? Verhoog (of verlaag) het gevoelscijfer, het aantal banen of de rusttijden. 
Type training: Welke oefeningen doe je? Zijn deze zwaar of licht? Voeg je aquasport- of droge oefeningen toe. 
Tijdsduur: Hoe lang duurt je training? Verhoog of verminder het aantal minuten. 


