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Inleiding 

 

Zwemmers, ze zijn er alle soorten en maten…  

 

Zo zijn er mensen die een aantal keer per jaar het zwembad bezoeken, maar ook echte 

waterrat die wekelijks hun baantjes zwemmen. En je hebt mensen die het heerlijk vinden 

om het (koude) water in te springen, terwijl er anderen zijn die eigenlijk liever het 

bubbelbad opzoeken. Natuurlijk heb je ook nog degene die het zwemmen verleerd zijn of 

nooit een diploma hebben gehaald.  

Dus welk type zwemmer ben jij? Want ieder mens is anders en heeft dus ook andere 

wensen. Zo wil de ene persoon wat kilootjes verliezen, terwijl de ander een betere 

conditie of meer spiermassa wil krijgen. En dan zijn er natuurlijk ook nog degene die 

gewoon beter willen worden in het zwemmen en nieuwe slagen willen aanleren. En al 

deze type zwemmers hebben zeker iets aan de handige zwemtips in dit e-book…. 

 

Maar voordat je verder gaat lezen: wist je dat je met de Sportbibliotheek nog meer 

informatie kan vinden en zo een fantastische start met je goede voornemens kunt 

maken? Misschien heb je al gebruik gemaakt van de handige tips of heb je jouw 

gezondheid getest met de Rekentools. En wil je echt weten hoe je ervoor staat, doe dan 

de speciaal ontwikkelde 3-minuten gezondheidstest. 
 

Nu je er helemaal klaar voor bent, wens ik je veel leesplezier met dit speciale e-book 20 

tips om prettiger & effectiever te zwemmen. De tips moet je natuurlijk wel uitproberen en 

afwisselen. Daarbij kun je tips natuurlijk altijd uitbreiden met het Kennisplatform, e-books, 

online cursussen of speciale programma’s of ons Ultimate Mix programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zwem-en-aquaspecialist.nl/zwemmen/type-zwemmers/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/doelstellingen/verantwoord-afvallen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/doelstellingen/conditie-opbouwen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/doelstellingen/conditie-opbouwen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/doelstellingen/spiermassa-opbouwen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/handige-tips/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/rekentools/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/doe-de-test/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/kennisplatform/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/e-books/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/online-cursussen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/speciale-programmas/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/ultimate-mix/
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Al jaar en dag ben ik werkzaam in de sport- & leisure en er is geen ander beroep wat mij 

meer zou kunnen boeien. In de afgelopen 15 jaar heb ik dan ook veel van mijn klanten 

naar hun einddoelen toe geholpen, of dit nu ging om afvallen, spiermassa opbouwen, het 

zelfvertrouwen vergroten of leren omgaan met stress.  

Het leukste van mijn vak was dan ook het feit dat ieder mens verschillend is en dus ook 

zijn of haar ideale gebruiksaanwijzing heeft. En door te zoeken naar iemands juiste 

aanpak, ga je veel uitproberen en vergroot je daarmee je kennis in grote mate. En zo 

kreeg ik het (bijna) altijd voor elkaar dat iemand zijn sport, voeding of leefstijldoelen vol 

trots behaalde. 

In 2010 ben ik dan ook mijn eigen bedrijf gestart, wat zich richt op deze verschillende 

doelen. Zo coach ik met mijn passie mensen op het gebied van sport, voeding en 

leefstijl. Dit doe ik niet alleen Face tot Face, maar ook online met de Sportbibliotheek. 

Hierbij ga ik uit van 7 doelstellingen, zoals afvallen, conditie verbeteren, spiermassa 

opbouwen, stresshantering, het zelfvertrouwen verbeteren, het aanleren van een 

gezonder voedingspatroon en werken aan een schoonheidsideaal.  
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Ik kies niet voor een standaard aanpak, want ik heb wel 

geleerd dat iedereen anders is. Ik begeleid mijn klanten 

juist naar een manier die perfect bij hem of haar past en 

die het beste voor hen werkt. Want zo kunnen ze met veel 

meer succes hun doelen behalen. 

Om ook jou te helpen, heb ik alvast 20 waardevolle 

zwemtips in dit e-book verwerkt. Zo kun jij nu ook van start 

met jouw favoriete doelen.  

 

Heb je mijn hulp nodig, dan zie ik je graag terug op de social media kanalen van 

EerlijkSportAdvies, op mijn blog of door me een mailtje te sturen op 

m.vanhouwelingen@eerlijksportadvies.nl. 

 

Ik wens je veel plezier met lezen en natuurlijk veel succes met het behalen van je sport, 

voeding of leefstijl doelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EerlijkSportAdvies-176993359028868/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/blog/
mailto:m.vanhouwelingen@eerlijksportadvies.nl
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Inhoud van dit e-book: de 20 zwemtips 

 

Tip 1. Wees goed voorbereid     blz. 5 

Tip 2. Zwem met een doel      blz. 5 

Tip 3. Zwem verstandig en veilig     blz. 6 

Tip 4. Bouw het zwemmen op     blz. 7 

Tip 5. Gebruik de duur- of intervalmethode   blz. 7 

 

Tip 6. Gebruik materialen      blz. 8 

Tip 7.  Zwem met een schema     blz. 9 

Tip 8.  Blijf zo horizontaal mogelijk     blz. 12 

Tip 9. Ga effectiever ademhalen     blz. 12 

Tip 10. Combineer met een droge training   blz. 13 

 

Tip 11. Leer nieuwe slagen aan     blz. 13 

Tip 12. Investeer in je spullen     blz. 14 

Tip 13. Lees je in en kijk naar anderen    blz. 14 

Tip 14. Drink voldoende      blz. 15 

Tip 15. Probeer eens een aquasport    blz. 15 

 

Tip 16. Geniet na het zwemmen       blz. 15 

Tip 17. Zwemmen met rugklachten    blz. 16 

Tip 18. Zwemmen met blessures     blz. 17 

Tip 19. Onderhoud het zwemmen     blz. 17 

Tip 20. Vraag hulp en lees onze blog    blz. 18 

 

 

Een cadeau speciaal voor jou….     blz. 19 
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Tip 1. Wees goed voorbereid 

Voor het sporten geldt altijd: Wees slim en zorg dat je goed bent voorbereid. Want een goed 

begin is immers het halve werk! Heb je dus een bepaalde doelstelling (zoals afvallen of 

stresshantering) in gedachten, pluis dan uit hoe je te werk wil gaan. En allereerst zul je 

moeten weten hoe je er nú voor staat. Ben je redelijk gezond? Of juist zeer inactief? Hoe vaak 

heb je in het verleden goede voornemens gehad en waar is het misgegaan? 

Wil je gaan zwemmen, dan is het is zeker aan te raden om na te denken over je huidige 

situatie. Want hoe lang heb je wel niet gezwommen en kom je überhaupt wel vooruit? Je zal 

niet de eerste zijn die het water in springt en merkt dat je nauwelijks meer vooruit komt. En 

dan is het maar te hopen dat er toezicht of andere zwemmers in de buurt zijn om je te helpen. 

Een goede voorbereiding zorgt er dus voor dat je op een veilige manier met zwemmen bezig 

kunt bezighouden. En dat gaat niet alleen om je huidige zwemniveau, maar ook om je 

lichamelijke gesteldheid. Want soms is het handig om jezelf te onderwerpen aan een aantal 

testjes zodat je weet of je momenteel met gezondheidsrisico’s te maken hebt.  

Twijfel je in eerste instanties over je gezondheid en de doelen die je wilt gaan bereiken, 

raadpleeg dan een arts. Deze kan je waardes meten en je van een passend advies voorzien. 

Zo kan je op een veilige manier en met vertrouwen aan de slag met het zwemmen en het 

behalen van je doelen. 

 

 

Tip 2. Zwem met een doel 

Doelen zijn ontzettend belangrijk als je met je gezondheid aan de slag gaat. Want nadat je een 

algemene doelstelling (zoals afvallen of zwemslagen verbeteren) hebt gekozen, ga je nu de 

weg ernaar toe uitstippelen. Je bedenkt je definitieve einddoel en creëert tussentijdse 

mijlpijlen. Bij elk punt kun je de voortgang meten van je aanpak en dus ook bijsturen. 

Allereerst ga je een einddoel bedenken, ook wel het lange termijn doel genoemd. Voor dit doel 

geef je jezelf een jaar de tijd en het is belangrijk dat het doel een grote persoonlijke waarde 

voor je heeft. Want het is heel leuk als je gewoon fitter wilt worden, maar waarschijnlijk ben je 

nog gemotiveerder als je eindelijk weer met je (klein) kinderen kunt zwemmen. En natuurlijk 

kies je als lange termijn doel niet het standaard woord ‘afvallen’.  Nee, je wilt aan het einde 

van het jaar 10 kilo zijn afgevallen, want je wilt eindelijk van dat negatieve zelfbeeld af en weer 

trots zijn op je zelf. 

 

 

 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/doelstellingen/
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Je einddoel ga je onderverdelen in tussentijdse mijlpalen, ook wel korte termijn doelen 

genoemd. Deze korte doelen stel je op om regelmatig (bijvoorbeeld om de 2 maanden) je 

aanpak te evalueren. Gaat het goed en heb je een doel bereikt, dan hoef je jouw aanpak niet 

te veranderen. Haal je het opgestelde doel niet, dan kun je bijsturen en een tandje bij zetten. 

Je kan dan een dag extra sporten, wat langer wandelen of extra winstpakkers inzetten. 

Ook is het slim om na te denken over vervangende doelen. Want er kan altijd iets 

gebeuren waardoor je geen zin hebt om te gaan zwemmen. Als je weet dat dit kan 

gebeuren, dan kun je hier wel rekening mee houden. Bedenk van te voren, wat je gaat 

doen als het een keer tegen zit. Maar wees hierbij wel eerlijk naar jezelf en voer het 

vervangende doel ook echt uit.  

Maak vooraf dus een lijstje, waarin je vermeldt: “Als dit gebeurt…., dan doe ik het 

volgende…” 

 

 

Tip 3. Zwem veilig en verstandig 

Zwemmen kan heerlijk zijn, maar kent ook een aantal risico’s. Zo is er het risico op 

uitglijden op de gladde zwembad vloer, maar ook op het botsten tegen de kant of andere 

zwemmers. Uiteraard kan dit voor ernstig letsel zorgen en daar gaat dan ook deze tip 

over: veilig en verstandig gaan zwemmen. 

De belangrijkste tip is om de kracht van het water niet te onderschatten. Want 

alhoewel het veilige zwembad minder risico’s kent, zo zal zwemmen in meren, plassen of 

de zee een stuk gevaarlijker zijn. Want de stroming kan zo sterk zijn, dat menig 

zwemmer zichzelf niet kan redden. Niet in paniek raken en jezelf een stukje mee laten 

voeren met de stroming is dan de beste keuze. Zwem daarna schuin uit de stroming weg 

en richting de kust. Probeer daarbij de aandacht van andere mensen te trekken. 

Maar ook elk zwembad is anders. Want bij het ene bad zwemmen de banen zwemmers 

hele andere slagen of in een hele andere baan dan bij het andere bad. Probeer de 

etiquette van het zwembad te kennen, want zo voorkom je ongelukken en ruzies. Het 

beste kun je dit aan een andere zwemmer of het aanwezige personeel navragen. 

Het klinkt misschien gek, maar pas ook op voor de zuigende kracht van 

zwembadroosters. Want vooral in het buitenland kan deze kracht zo sterk zijn, dat 

meerdere volwassen mannen iemand hier niet vanaf kunnen trekken. Bij alles geldt 

eigenlijk: Ga nooit, maar dan ook nooit, alleen zwemmen! Want zelfs de beste zwemmer 

kan kramp krijgen en zichzelf niet meer kunnen redden. Zorg dus dat er altijd toezicht op 

elkaar is. 
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Tip 4. Bouw het zwemmen op 

Zwemmen, dan doen we wel even! En het eerste baantje gaat vaak prima, maar de rest 

gaat toch moeilijker dan gedacht. Vooral die nieuwe zwemslag die je vandaag wilde 

doen, blijkt toch loodzwaar te zijn. Pfff, mijn zwemconditie is toch niet wat ik had 

verwacht. 

Het zwemmen is een hele andere manier van bewegen. Want je ervaart geen 

zwaartekracht, maar wel een opwaartse kracht. Je hebt extra weerstand tijdens het 

bewegen en extra druk op je longen, wat het verplaatsen veel zwaarder maakt. En heb je 

geen stuwing meer, dan moet je heel hard je best doen om überhaupt nog vooruit te 

komen. 

Bouw het zwemmen dus op en begin de eerste 3 á 4 weken om je zwemconditie en 

stuwing weer op te bouwen. Zwem de slagen die je al kent en laat nieuwe slagen even 

voor wat het is. Rust regelmatig even uit, zodat je vol energie weer een aantal banen 

achter elkaar kan zwemmen. Dit aantal banen achter elkaar kan je gaandeweg steeds 

groter maken. 

Denk ook de aan de frequentie van het zwemmen. Want met 1 keer per week zwemmen, 

doe je veel voor je zwemvaardigheid en zwemveiligheid. Maar veel progressie zal je niet 

maken. Maar met 2 keer week een bezoek aan het zwembad zorg je ervoor dat je 

gezondheid verbetert wordt en heb je voldoende tijd om je met nieuwe zwemslagen 

bezig te houden. Wees dus verstandig en bouw het zwemmen (regelmatig) op. 

 

 

Tip 5. Gebruik de duur- of intervalmethode 

In de vorige tip hebben we het nut van opbouwen vermeld. Want zo vergroot je jouw 

vaardigheden en voorkom je blessures. Al zal dat laatste in het zwembad wel meevallen. 

Om het zwemmen op te bouwen kun je 2 soorten trainingen gebruiken: een duurtraining 

waarbij je achter elkaar een aantal banen zwemt en dit aantal probeert uit te bouwen. 

Maar je kunt ook gebruik maken van een intervaltraining. Deze vorm van een 

conditietraining kenmerkt zich door de afwisseling in intensiteit. Er wordt een 

arbeidsperiode geleverd en afgewisseld met een rustperiode. Deze rustperiode kan 

actief zijn, hierbij wordt er heel rustig gezwommen, of passief waarbij de zwemmer ook 

echt rust heeft en gewoon stilstaat. 

De zwaarte van een intervaltraining is te meten aan de hand van de hartslagfrequentie of 

door het gevoelscijfer te gebruiken. Er moet alleen wel een duidelijk onderscheid 

bestaan tussen de arbeidsperiode en de rustperiode. Wanneer je van de hartslag 

gebruik wilt maken, hou je de hartfrequentie tijdens de arbeidsperiode op 70-85% van de 

maximale hartslagfrequentie (gem. 220-leeftijd). Bij de periode van rust is de 

hartslagfrequentie 50-65%. 
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Gemakkelijker is het om het gevoelcijfer te bepalen. Je temperatuurt je mate van 

inspanning, waarbij een 6 (op schaal van 1 tot 10) aanvoelt als boodschappen doen. Bij 

een 10 ga je tot het gaatje. Bij het zwemmen ligt het gevoelscijfer op een 7 á 8 (soms op 

een 9) en de periode van actieve rust op een 5 á 6.  

Welke methode je ook gaat gebruiken om het zwemmen op te bouwen, het is altijd 

handig om je inspanningsniveau op te merken. Bij ons e-book Zwemschema’s houden 

we het gevoelscijfer aan en gebruiken we regelmatig de intervalmethode. Want met deze 

methode boek je goede resultaten.  

 

 

Tip 6. Gebruik materialen 

Met zwemmen doe je veel voor je gezondheid en het is dan ook een geweldige sport om 

het lichaam sterker, slanker en fitter te maken. Maar een nadeel is wel dat het lichaam 

went aan een bepaalde beweging, waardoor je op den duur minder goede resultaat zult 

behalen. En dat is zonde, want je was net zo goed bezig. 

Om meer afwisseling bij je zwemtrainingen te krijgen, maar ook om gerichter te trainen, 

kun je gebruik maken van materialen. Want zo zwem je niet alleen maar de volledige 

slagen, maar je kunt het accent bijvoorbeeld ook op de armen of de benen leggen. Dit 

maakt de training niet alleen zwaarder, maar je hebt ook de mogelijkheid om gerichter 

met nieuwe zwemslagen aan de slag te gaan. 

Wanneer je alleen de benen wilt gebruiken, moeten je armen gefixeerd worden. Dit kan 

met een zwemplankje of een ander materiaal in je handen. Door de pull-buoy tussen de 

benen te plaatsen en gebruik te maken van de handschoenen, kun je het accent meer 

op de armslag leggen. En de flippers kun je weer gebruiken om je enkels losser te 

maken, meer snelheid te creëren of je crawlslagen te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/e-books/zwemschemas/
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Tip 7. Zwem met een schema 

 

Zwemmen kan best saai zijn, want je zwemt eigenlijk alleen maar heen en weer. En een 

saaie sport zal in het begin nog wel te doen zijn, maar na verloop van tijd wordt het 

spijbelen steeds aantrekkelijker. En één keer niet gaan, betekent vaak twee keer niet 

gaan. Enzovoort…Wil je dus gaan zwemmen of ben je al even bezig, dan is het 

raadzaam om het zwemmen leuk te maken.  

 

Vaak doen mensen maar wat tijdens het sporten en dat zorgt meestal niet voor de 

resultaten die je graag zou willen bereiken. Je zult dus systematischer te werk moeten 

gaan en dat kan door gebruik te gaan maken van een zwemschema. Zo werk je op een 

effectieve manier je zwemtraining af en krijg je alweer zin in het volgende schema. En 

met het afleggen van een aantal schema’s ben je zo weer een flinke periode verder. 

 

Wanneer je van een schema gebruik wilt maken, kan je er zelf één (of meerdere) maken. 

Je dient dan rekening te houden met de FITT-factoren, zoals Frequentie, Intensiteit, 

Type training en Tijdsduur. Daarnaast kun je in de schema oefeningen met materialen 

verwerken, de mate van inspanning (het gevoelscijfer) en nog veel meer. 

 

Zoals je ziet vergt het maken van een zwemschema aardig wat moeite. Heb je daar geen 

zin in, laat het maken van de schema’s dan aan ervaren zweminstructeurs en 

zwemtrainers over. Want zij weten het beste hoe je moet omgaan met een schema en 

waar je mooie resultaten boekt. 

 

Op het Kennisplatform en in ons e-book ‘Zwemschema’s’, vindt je tal van schema’s 

waarmee elke zwemmer uit de voeten kan. Maar om je alvast op weg te helpen, vindt je 

op de volgende pagina 2 voorbeelden van een zwemschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/kennisplatform/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/e-books/zwemschemas/
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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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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.

https://www.eerlijksportadvies.nl/trainer/michael-van-houwelingen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/inzwemmen/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/vlinderslag/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/rugcrawl/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/schoolslag/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/polocrawl/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/polocrawl/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag-benen/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/wisselslag-benen/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/borstcrawl/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/exercise/uitzwemmen/?pw=3052
https://www.de-sportbibliotheek.nl/
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Tip 8. Blijf zo horizontaal mogelijk 

 

Zwemmen is eigenlijk best een 

vreemde sport, want je staat niet 

met je voeten op de grond en met 

elke beweging voel je extra 

weerstand. En deze weerstand 

kun je gebruiken om je lichaam op een veilige en effectieve manier jezelf te verplaatsen. 

Maar dan is het wel aan te raden om op een goede manier gebruik te maken van de 

eigenschappen van het water. 

De bedoeling van kunnen zwemmen is om ‘met zo min mogelijk energie een zo groot 

mogelijk afstand te overbruggen’. Hiervoor dien je de weerstand van het water (die 

lichaam ondervind) zo min mogelijk te laten zijn. En dat kan met een horizontale 

houding, waarbij zo min mogelijk lichaamsdelen boven water zijn. 

Voor gevorderde zwemmers, of ter variatie, kan er juist wel gebruik worden maken van 

die weerstand. Want probeer maar eens zo rechtop mogelijk de schoolslag te zwemmen. 

Je zult merken dat dit veel zwaarder aanvoelt dan een horizontale schoolslag. 

 

 

Tip 9. Ga effectiever ademhalen 

“Ademen is leven” wordt weleens gezegd. En zeker bij bewegen is een goede 

ademhaling van groot belang. Want spieren in beweging hebben zuurstof nodig, anders 

kunnen ze niet meer functioneren. Bij zwemmen (met het gezicht in het water) krijgt het 

lichaam al weinig zuurstof en zonder een effectieve ademhaling zul je dit dus maar 

enkele meters volhouden. 

Een effectieve ademhaling zorgt ervoor dat zuurstofrijk bloed bij de spieren terecht komt 

en dat het energiesysteem aan het werk wordt zet. Koolhydraten en vetten worden met 

zuurstof verbrand en de vrijgekomen energie wordt gebruik voor het maken van de 

bewegingen. Zeker wanneer je een langere tijd achter elkaar wilt zwemmen, dient je 

energieverbranding en zuurstofvoorziening dus optimaal te zijn. 

Effectief ademhaling bij zwemmen gaat vooral om de slagen op de buik. Want op de rug 

kun je gemakkelijk ademhalen en kun je deze effectiever laten zijn door tijdens de 

stuwbeweging uit te ademen. In de contrafase (wanneer je stuwvlakken weer in de juiste 

positie worden gebracht) adem je weer in. Zet je weer af door bijvoorbeeld een 

rugslagbeenslag te maken (de stuwfase), dan adem je weer uit. 
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Op de buik heb je vaak je gezicht in het water, want zo blijft je lichaam zo horizontaal 

mogelijk. Hierdoor gaat het ademen wel wat moeilijker en zeker met de druk van het water 

op je longen. Voordat je gaat ademhalen kan je dus je adem uit blazen, zodat er ruimte vrij 

komt in je longen. Hierdoor kun je gemakkelijker ademhalen bij de borstcrawl, school- en 

vlinderslag en zullen je spieren minder snel verzuren. 

 

 

Tip 10. Combineer met een droge training 

Bij het zwemmen gebruik je veel verschillende spieren 

en dat op een veilige manier. Het gevolg is dat je 

lichaam sterker, slanker en fitter wordt. Alleen maar door 

2 á 3 keer per week een aantal baantjes te trekken! 

Maar wil je nog meer vorderingen maken, dan zul je 

gerichter moeten trainen. Hiervoor kun je de FITT-

factoren aanpassen en bij het Type training bijvoorbeeld ook een droge manier van 

trainen toepassen. Je traint dan je zwemspieren op een andere manier, waardoor je 

lichaam nog meer gestimuleerd wordt om vooruit te gaan. 

Er zijn tal van droge oefeningen te bedenken, maar wil je de ‘zwemspieren’ extra trainen 

dan zul je wat specifieker moeten werken. Sowieso staat het Kennisplatform al vol met 

tientallen ‘droge oefeningen’ die je thuis, in de sportschool of waar dan ook kunt 

uitvoeren. Maar ook in het e-book Zwemschema’s worden een aantal droge oefeningen 

behandeld die je gewoon na je zwemtraining kunt doen. 

 

 

Tip 11. Leer nieuwe slagen aan 

Het zwemmen kan je zo uitdagend en gevarieerd maken als je wilt. Hiervoor kun je 

natuurlijk werken met verschillende zwemschema’s, maar je kunt ook nieuwe slagen 

aanleren. Zo kennen de meeste mensen de school- en rugslag wel, want deze hebben 

ze vroeger voor het zwemdiploma moeten halen. Deze bekende slagen kan je 

verbeteren door ze meer als een wedstrijdslag uit te voeren. 

Voor veel mensen zijn de borstcrawl en rugcrawl nieuw en het is zeker aan te raden om 

deze te leren. Want wanneer je deze beheerst, kan jezelf rekenen tot de club van 

gevorderde zwemmers. Maar daarmee ben je er nog niet: want ook de samengestelde 

rugslag, vlinderslag, polocrawl, zeemansslag en de verschillende keerpunten kun je 

aanleren. 

 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/kennisplatform/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/e-books/zwemschemas/
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Om verschillende redenen loont het dan ook nieuwe slagen aan te leren. Want je traint 

andere spieren, je resultaten worden beter, je voelt je sterker en fitter en je 

zwemvaardigheid gaat stukken omhoog. Voldoende redenen voor je? 

 

 

Tip 12. Investeer in je spullen 

Shoppen is fijn, maar shoppen voor je gezondheid helemaal! En dat mag je best voor 

jezelf doen, want je bent zo goed bezig. Koop dus een mooi badpak, bikini of zwembroek 

en maak de blits in het zwembad. En ga je wat gerichter met je zwemtrainingen aan de 

slag, dan loont het ook om een zwemplank, pull-buoy, zwembrilletje of andere materialen 

aan te schaffen.  

Ga dus lekker shoppen, want je doet het voor iets goeds. Of gebruik het als een 

beloning: heb je 2 weken lang je zwemtrainingen netjes afgewerkt, dan mag je voor 

jezelf iets leuks of nuttigs uitzoeken.  

 

 

Tip 13. Lees je in en kijk naar anderen 

Het houden van de motivatie is één van de moeilijkste dingen die er is. Want in het begin 

gaat het zwemmen waarschijnlijk prima, maar na enkele weken zal die motivatie gaan 

verdwijnen. En je zal niet de eerste zijn die een keer spijbelt, daarna nog een keer en 

uiteindelijk helemaal niet naar het zwembad meer gaat. Jezelf blijven motiveren is dus 

belangrijk om de resultaten te behouden! 

Zwemmen kan je voldoende uitdaging bieden. Maar waarschijnlijk niet als je eindeloos je 

baantjes schoolslag zwemt. Beter is het om je te verdiepen in het zwemmen en je 

vaardigheden te vergroten. Dat kan door nieuwe slagen aan te leren of bekende slagen 

te verbeteren. Maar ook door dingen uit te proberen of te werken met zwemschema’s. 

Ga dus de eerste weken lekker zwemmen en wen aan je trip naar het zwembad. Maar 

na enkele weken (als je minder gemotiveerd raakt) kun je jezelf gaan verdiepen in alles 

wat met de zwemsport te maken heeft. En kijk je vol bewondering naar die gevorderde 

zwemmers? Schroom dan niet om ze een vraag over een zwemslag te stellen; want de 

meeste van hen helpen je graag.  
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Tip 14. Drink voldoende 

Water is in een zwembad in overvloed aanwezig en wanneer je het water in stapt zul je 

niet gelijk aan je vochtbalans denken. Ook verwacht je niet dat je gaat zweten, want je 

voelt immers niets. Maar het tegendeel is waar! Want tijdens het sporten verwarmt je 

lichaam en koelt grotendeels af door te gaan zweten. Alleen merk je dat door al dat 

water om je heen niet. 

Maar het belang van water ken je waarschijnlijk wel en dan weet je ook dat het lichaam 

voor een groot deel uit water bestaat. En wanneer dit aandeel minder wordt door het vele 

zweten, het ademen en de vrijmaking van energie, zul je jezelf steeds slechter voelen. In 

het gunstigste geval heb je de dag erna flinke hoofdpijn, in het ergste geval ga je knock-

out. Ook tussen het zwemmen door moet je dus voldoende drinken. En de beste manier 

is om gewoon een flesje water op de kant te zetten. 

 

 

 

Tip 15. Probeer eens een aquasport 

Zwemmen is leuk, maar er zijn nog zoveel andere dingen in een zwembad te doen. Want 

ben je al bekend met één van de vele aquasporten die je kunt beoefenen? Zo kun je 

bijvoorbeeld Aquarobics of Aquabootcamp staand op de bodem uitvoeren. Maar je kunt 

ook Aquajoggen in diep water of zittend op een fiets een Aquaspinning work-out volgen. 

Alle aquasporten hebben met elkaar gemeen dat je op een veilige manier aan je 

gezondheid kan werken. Je krijgt een betere conditie, wordt sterker en waarschijnlijk ook 

slanker. En dat met een training van 30 á 45 minuten per keer op leuke muziek. Wissel 

het zwemmen dus eens af en probeer eens een aquasport. 

Kijk voor een overzicht van de verschillende aquasporten op de website van de Zwem & 

aquaspecialist. 

 

 

Tip 16. Geniet na het zwemmen 

In een zwembad kun je jezelf flink inspannen door een zwemtraining af te leggen of een 

aquasport te proberen. Maar je kunt ook op een geweldige manier ontspannen in de 

meeste baden. En vaak is dat heel prettig als je jezelf net tot het uiterste hebt gebracht 

tijdens het sporten. Want je gaat niet alleen met een sterk gevoel naar huis, je voelt je 

ook nog eens heerlijk loom en ontspannen. 

 

http://www.zwem-en-aquaspecialist.nl/aquasporten/overzicht-aquasporten/
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Bij de meeste zwembaden heb je ook de beschikking over een turks stoombad, 

bubbelbad, masserende jets, zonnebank en sauna. Maar je kunt na afloop natuurlijk ook 

een bakje koffie in de horeca nemen en de dag heerlijk afsluiten. Ga dus na het 

zwemmen niet gelijk naar huis, maar neem nog wat extra tijd voor jezelf. 

 

 

Tip 17. Zwemmen met rug- of nekklachten 

In dit e-book heb je regelmatig gehoord hoe goed zwemmen voor je is. Maar helaas kent 

het zwemmen ook een keerzijde, want het zorgt ook voor extra spanning in je rug of je 

nek. Dus wanneer je hier al last van heb, moet je verstandig te werk gaan. Want anders 

zul je na afloop juist meer last hebben en zul je het zwemmen steeds meer gaan 

vermijden. 

Problemen die zwemmen met zich meebrengen liggen vooral in het niet zwemmen in 

een horizontale houding. Want de meeste mensen zwemmen de schoolslag met hun 

hoofd boven water. Zo kun je makkelijk ademhalen en blijft je haar droog. Maar je legt 

ook extra spanning op de wervelkolom, waardoor je rug en nekspieren constant 

gespannen blijven. En hou je dit 45 minuten vast, dan zul je begrijpen dat je klachten 

alleen maar zullen verergeren. 

Wanneer je dus last van deze klachten hebt, kun je het beste op je rug gaan zwemmen. 

Want zo heb je een horizontale houding en is je lichaam ontspannen tijdens het 

bewegen. De spanning op de wervelkolom zal zo niet aanwezig zijn en je kunt ook nog 

eens gemakkelijk ademhalen. 

Naast de enkelvoudige rugslag en de rugcrawl, kan de borstcrawl meestal wel 

uitgevoerd worden. Alleen is het belang van een goede (zijwaartse) draaiing tijdens het 

ademhalen van groot belang. Want met een goede ademhaling streef je naar een zo 

horizontaal mogelijke ligging. Het zwemmen van de vlinderslag is echter niet aan te 

raden omdat er veel wordt gevraagd van de buik- en rugspieren. 

 

Tip: probeer ook eens een aquasport! Want dit zijn ideale trainingen om rug- en 

nekklachten te verminderen. 
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Tip 18. Zwemmen met blessures 

Blessures zijn er verschillende vormen, maar allemaal kunnen ze erg vervelend zijn. En 

om van blessures af te komen moet je niet alleen voldoende rust nemen, maar ook 

blijven bewegen. Want zo blijft het getroffen lichaamsdeel voldoende doorbloed en kan 

het gaandeweg weer gaan herstellen. 

Rust en inspanning is niet echt een goede combinatie en het maakt sporten dan ook erg 

lastig. Bij de meeste sporten op het droge zul je merken dat bewegen niet prettig 

aanvoelt en het kan dan ook lijken alsof je blessure nooit weggaat. Maar met sporten in 

het water ervaar je deze ongemakken nauwelijks en daarmee wordt het lichaamsdeel 

door de warmte en de golvende bewegingen beter doorbloed.  

Veel artsen, fysiotherapeuten en sportinstructeurs adviseren mensen met een blessure 

(of ter revalidatie) om te gaan zwemmen. Het ligt er alleen een beetje aan welk 

lichaamsdeel er aangetast is. Want de schoolslag zwemmen met een blessure aan de 

knie zal door een schoksgewijze beweging niet heel fijn aanvoelen. Beter is het om 

cyclische bewegingen uit de voeren, waardoor de borstcrawl en rugcrawl een 

geschiktere keuze zijn. 

Het hele effectieve manier om veilig van een blessure af te komen, is door met een 

aquasport mee te doen. Vooral Aquajoggen (in diep water) is ideaal voor mensen met 

blessures. Lees meer over aquasporten en blessures op ons specialismen ‘Zwem- & 

Aquaspecialist.  

 

 

Tip 19. Onderhoud het zwemmen 

Een levenlang zwemmen is het motto van bijna elke zweminstructeur of zwemtrainer. 

Want het is natuurlijk heel goed als je in het verleden één of meerdere zwemdiploma’s 

hebt gehaald, maar je kunt het zwemmen ook verleren. Je weet nog wel hoe je de 

zwemslagen moet uitvoeren, maar komt nauwelijks meer vooruit in het water. En vaak 

brengt dit onzekerheid met zich mee, waardoor deze persoon steeds banger wordt om 

het water te betreden. 

En hoe vaak lees je wel niet over een verdrinking van een volwassene. Deze wilde een 

kind in nood redden en sprong het water in. Het kind kwam in de meeste gevallen veilig 

naar de kant, maar de volwassene verdween onder water. Deze ‘helden’ wilde het juiste 

doen, maar hadden ook de kracht van het water onderschat en de eigen 

zwemvaardigheid juist overschat.  

 

 

 

http://www.zwem-en-aquaspecialist.nl/aquasporten/aquasporten-met-blessures/
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Je zwemvaardigheid en daarmee je zwemveilig moet je dus onderhouden. Anders zullen 

deze vaardigheden verdwijnen en wordt zwemmen een steeds groter probleem. Je zult 

dus je stuwing weer moeten opbouwen, maar dat gaat gelukkig vrij snel. Na enkele 

keren zwemmen zul je merken dat je weer vooruit komt en dat het zwemmen je steeds 

gemakkelijker afgaat. Ga dus regelmatig even zwemmen, want het is zonde om niet van 

de vele voordelen van het water te kunnen genieten. 

Ben jij een verleerde zwemmer, dan kun je het zwemmen weer opbouwen met onze 

speciale E-books “Leren zwemmen voor volwassenen” of ‘Zwemschema’s’. En natuurlijk 

met de vele oefeningen, schema’s, tips en filmpjes op het Kennisplatform. 

 

 

 

Tip 20.  Vraag hulp en lees onze blog  

Niemand kan alles alleen, al denk je misschien van 

wel. Maar niemand is perfect en ook jij zult misschien 

om hulp moeten vragen. En dit kan eng zijn (je stapt uit 

je comfortzone), maar soms moet je over je trots heen 

stappen! Want wanneer iets echt niet lukt, is er altijd 

een andere mogelijkheid. Je moet alleen wel zoeken 

naar welke mogelijkheden er zijn en voor jou werken. 

Om je van meerdere ideeën te voorzien, hebben wij 

deze in onze blog berichten vermeld. Want ook wij 

lopen natuurlijk tegen dingen aan en met onze ervaring 

in de sport- en leisure branche schrijven we hier 

regelmatig over. Misschien kunnen we je dus 

inspireren en motiveren bij het nastreven van je 

persoonlijke (zwem) doelen. 

En kom je er echt niet uit, neem dan contact met ons op. Want de coaches van 

EerlijkSportAdvies helpen je ook graag. En misschien heb je wel iets aan ons 

Kennisplatform, e-books, online cursussen of speciale programma’s. Want daar vind je 

interessante producten om prettiger en effectiever te zwemmen.  

Noem je jezelf echt een ‘probleemgeval’, dan is ons Ultimate Mix programma 

waarschijnlijk iets voor jou. Blijf er dus niet mee zitten en vraag hulp. Want dit keer ga je 

echt je sport, voeding en leefstijldoelen bereiken! Welke dat ook moge zijn. 

 

 

 

http://www.zwem-en-aquaspecialist.nl/zwemmen/type-zwemmers/verleerde-zwemmer/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/e-books/leren-zwemmen-voor-volwassenen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/e-books/zwemschemas/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/kennisplatform/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/klaar-voor-de-start/blog/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/kennisplatform/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/e-books/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/online-cursussen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/speciale-programmas/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/ultimate-mix/
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Een cadeautje speciaal voor jou….. 
 

 

 

 

Voor jou als lezer van dit e-book, heb ik nog een cadeautje toegevoegd. Omdat je door 

alle tips al redelijk wat weet over het behalen van je sport, voeding en leefstijldoelen, 

krijg je 15% korting* op je eerstvolgende aankoop! 

In de Sportbibliotheek kun je dan ook nog gerichter met je doelen aan de slag. Hiervoor 

kun je het Kennisplatform, e-books, online cursussen of de speciale programma’s 

gebruiken.  

Vul tijdens het bestellen de kortingscode e-book208 in en de korting wordt automatisch 

verrekend. 

 

 

 

 

*Met uitzondering van het gouden toegangsticket en het Ultimate Mix programma. Deze kortingscode 

correspondeert met het door jouw opgegeven e-mailadres en is dus niet overdraagbaar. 

https://www.de-sportbibliotheek.nl/kennisplatform/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/e-books/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/online-cursussen/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/speciale-programmas/
https://www.de-sportbibliotheek.nl/about/winkel/

