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Janco Nolles Ad Reinstra



Programma

• Voorstellen
• Informatie m.b.t. de opleiding

- PVB 3.1
• Visie KNZB op zwemmen (MOZ) en relatie opleiding
• Mechanische principes (derde wet van newton / weerstanden)
• Borstcrawl / Rugcrawl techniek

• Praktijk: Training geven & popduiken
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Voorstellen

• Ad Reinstra

• Janco Nolles
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Informatie m.b.t. de opleiding

- Bijeenkomsten, theorie en praktijk
• O.a intervisie -> Je wilt beter worden als trainer plus het is een oefening in 

coaching

- Opdrachtenà Nuttig en relevant
- in de bijeenkomsten 
- binnen de eigen vereniging

- Opdrachten tijdens de cursus à voorbereidend op de proeven
- 3 Proeven van Bekwaamheid (schriftelijk)
- Maximale opleidingsduur is 12 maanden, daarna tegen betaling pvb-afnames.
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Afronden van de opleiding

3 Proeve van Bekwaamheden
• 3.1 Geven van training
• 3.2 coachen van wedstrijden
• 3.4 Aansturen Assistenten

Doornemen van de toetsdocumenten; wat wordt er van je gevraagd om de cursus 
af te ronden. 

www.tocnoord.nl/bijeenkomsten-niveau-3

Eerder afronden is in overleg mogelijk
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Wat kun je en wat mag je?

• De trainer wedstrijdzwemmen 3 geeft zelfstandig training, coacht 
zelfstandig sporters bij wedstrijden, organiseert zelfstandig 
activiteiten en neemt zelfstandig vaardigheidstoetsen af.

• Je hebt dus verstand van periodiseren, trainingen maken, coachen en analyseren, 
organiseren van activiteiten

• De trainer houdt zich voornamelijk bezig met zwemmers in de eerste drie fasen van het 
MOZ, maar kan daarnaast ook werken met alle andere leeftijden: senioren en masters. 
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Stage

• Praktijkbegeleider minimaal niveau 3 (of gelijkwaardig) (bij voorkeur 4)

• Per training feedback(!) ontvangen

• Groepen waarbij je het geleerde in de cursus kunt toepassen. 

• Praktijkbegeleiders zijn welkom bij de bijeenkomsten
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Werkafspraken
• Actieve houding en bijdrage tijdens de cursus; stel vragen!

• Cursist heeft actieve rol richting praktijkbegeleider & docent.

• Praktijkbegeleider voorziet cursist van feedback en is eerste aanspreekpunt voor 
‘techniek’

• Praktijkbegeleider maakt in beginsel de training. Cursist voert (deels) uit. Later 
maakt cursist de training.

• Eén week voor elke volgende bijeenkomst opdrachten inleveren per mail 
= feedback!
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Visie KNZB wedstrijdzwemmen

• Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen
• Gestructureerde leerweg voor sporters van begin tot

topsporter
• Geschikt voor alle niveaus!

Welke fasen van het MOZ ken je nog?
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Visie KNZB wedstrijdzwemmen

• 5 Fasen MOZ:

• FUNdament

• Train Techniek

• Train Trainen

• Train Racen

• Train voor Top

• Niveau 3 richt zich op Train Techniek, Train Trainen en Train Racen

• Verbeteren van zwemtechnieken en op basis van een jaarplan inhoud geven aan 

trainingen.
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MOZ en de opleiding
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MOZ zoektocht

• Zoek in 3 tallen, op de KNZB site, het MOZ schema op.
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwem
men/moz/

• Sla deze schema's op
• Kijk naar de fase Train techniek, Train Trainen en Train Racen. Wat 

moeten jullie als trainers weten over deze fasen? Deel wat je al weet 
en waar je interesse ligt.
• Voldoet je stage aan de gestelde eisen (groep, leeftijd, accommodatie 

etc?)
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Break

• Kennismakingsopdracht
- Schrijf een beginsituatie van jezelf als trainer
- Beschrijf je doel voor de cursus
- maak op basis hiervan een pitch van 3 minuten waarin je laat zien 
wat je wilt leren EN wat anderen van jou kunnen leren.
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Mechanische Principes
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Stuwing
• Stuwing: gebruik maken van weerstand (3e wet van Newton: actie = - reactie)

• Stuwoppervlak zo groot mogelijk
• Stand van het stuwoppervlak haaks op bewegingsrichting
• Snel uitvoeren zodat weerstand groter wordt
• Lange stuwbaan
• Zoveel mogelijk tegengesteld aan zwemrichting
• Onder de waterlijn
• Zo dicht mogelijk bij het lichaam

• Contrabeweging: een noodzakelijk kwaad
• Weerstandoppervlak zo klein mogelijk
• Bewegingssnelheid niet te groot 
• Indien mogelijk boven de waterlijn
• Bewegingsbaan zo kort mogelijk
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Remming (D = ½ CD ρ S v2)

• Wrijvingsweerstand door viscositeit van vloeistof (20-25%)

• Vormweerstand:
• Frontale weerstand
• Wervelingsweerstand (turbulentie)

• Golfweerstand/oppervlakteweerstand (verdwijnt bij >0.6 m onder 
water, maar bij hogere snelheden nog dieper (1.8 m diep bij 0.9 ms))

• Snelheid*2 = weerstand*2² (*4) = energie*2³ (*8)!
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Law of Inertia
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Samenvattend

• Doelstelling: Een zwemmer efficiënt te leren zwemmen

1: Om sneller te zwemmen dient de weerstand zo laag mogelijk te zijn. 
2: Als een zwemmer vooruit wil, moet hij achteruit duwen
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Relatie biomechanica en slagmechanica

• Veranderingen in de snelheid van een zwemslag worden bepaald door
• Veranderingen in de slaglengte (de horizontale verplaatsing per slag)
• Veranderingen in de slagfrequentie (in Hz; of aantal slagen per minuut)

• Horizontale verplaatsing wordt bepaald door
• Weerstand
• Stuwing
• Oftewel: Stroke index (mate voor efficiency)

• Slagfrequentie wordt bepaald door
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Opdrachtenboek met opdrachten

1. beginsituatie / Analyse
- Testen
- Techniek analyse (module 1.1)
2. Jaarplan (module 2.1)
3. Geven van training (module 2.2)

Tijdens de cursus samenhang realiseren tussen de onderdelen
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Opdrachtenboek; module 1.1

• Welke informatie heb je nodig om de beginsituatie vast te stellen?
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Opdrachtenboek; module 1.1

• Informatie van de groep zwemmers
- leeftijd (ivm kenmerken en relatie MOZ)
- Doelen
- Tijden?
- Hoe zwemmen ze? Techniek analyse
- Hoe is het fysiek met de zwemmers --> Testen
- Hoe is het mentaal met de zwemmers --> Testen
- ….....

Opdracht 1 voor de volgende keer: zoek verschillende testen op om het 
fysiek en/of mentale deel in kaart te brengen en experimenteer hiermee in 
de praktijk
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Opdrachtenboek; module 1.1

• Opdracht 2 voor de volgende keer. Maak opdracht module 1.1 stap 3 
voor de slagen Rugcrawl en Borstcrawl.

• Tip bij het maken van module 1.1.

• 1. beschrijf in de inleiding met wat voor groep (beginsituatie) 
zwemmers je te maken hebt.
• 2. Maak een analyse van de slagen rugcrawl en borstcrawl. Gebruik 

hiervoor de technische aspecten uit de cursus.
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Een zwemslag analyseren we altijd aan de hand van ALBACA!

Algemeen

Ligging

Beenslag

Armslag

Combinatie

Ademhaling

ØSymmetrisch of asymmetrisch

ØContinu of discontinu

ØOriëntatie gemakkelijk of moeilijk

ØRugligging of borstligging

ØStabiel of labiel

ØStuwbeweging of contrabeweging

ØFasering

ØBenen en armen worden beide gebruikt

ØTiming

ØTechniek TOC Noord08-03-19 24



Opdracht

1) Zet aan de hand van albaca de techniek van de rugcrawl op een rij. 
Noem alle accenten!!

2) Deel met elkaar, vul elkaar aan om tot een volledig beeld van de 
rugcrawl te komen.
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Techniek rugcrawl 
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Algemeen:

ØOp de rug

ØOriëntatie moeilijk

ØContinue slag

ØA-Symmetrisch

Ligging:

ØZo horizontaal mogelijk op de rug

ØOren in het water, kijk omhoog

ØStabiel

Benen:

ØVanuit de heupen

ØUpbeat (kromming) /downbeat (rechte benen)



Vervolg techniek..

Armen: 6 fasen
ØInsteek fase,(catch)
Øglijfase,
Øtrekfase,

Øduwfase,
Øuithaalfase,
Øoverhaalfase
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Vervolg techniek..

ØInsteek fase, boven de schouder, langs het oor, pink als eerste in het water

Øglijfase, doorzetten van de beweging (draai om lengte as) tot “ideale” 
positie

Øtrekfase, vastzetten van de hand en trekken, stuwvlak voetwaarts gericht,
eindpositie ter hoogte van de schouder, hoek elleboog 90 graden

Øduwfase, “volledig” afmaken van de beweging richting de voeten, blijven 
duwen

met constant de stuwvlakken voetwaarts gericht
Øuithaalfase, duim als eerste uit het water
ØOverhaalfase, tijdens de overhaal een endo-rotatie
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Vervolg techniek..

Combinatie:

ØArmen staan “180 graden” T.o.v. elkaar of …...

Ø2:6

ØConstante beweging

Ø Arm eind glijfase (schouder diepste punt), andere arm

start met uithaal (schouder hoogste punt).

Ademhaling:

ØConstant
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Vervolg techniek..

Zorg dat je op basis van de voorgaande informatie een 
technisch voorbeeld kunt geven! (op het land) 

Hierin kun je;
-- Elke fase benoemen
-- accenten per fase benoemen
-- Onderbouwen waarom een hand of een pink in een 
bepaalde fase zo staat.
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Techniek Borstcrawl 
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Algemeen:
ØOp de buik
ØOriëntatie medium
ØContinue slag
ØA-Symmetrisch

Ligging:
ØZo horizontaal mogelijk op de buik,
ØGezicht in het water, kijk naar de bodem of schuin naar voren
ØLabiel

Benen:
ØVanuit de heupen
ØUpbeat (kromming) /downbeat (rechte benen)



Vervolg techniek..

Armen: 6 fasen
ØInsteek fase,(catch)
Øglijfase,
Øtrekfase,

Øduwfase,
Øuithaalfase,
Øoverhaalfase
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Vervolg techniek..

ØInsteek fase, voor de schouder, ter hoogte van het horloge, vingers eerst

Øglijfase, doorglijden tot de arm helemaal gestrekt is
ØCatch trekfase, vastzetten van de hand en trekken, stuwvlak voetwaarts

gericht, elleboog laten staan en onderarm omklappen
Øduwfase, “volledig” afmaken van de beweging richting de voeten, blijven 

duwen
met constant de stuwvlakken voetwaarts gericht, vanaf de schouder 

beweegt de elleboog mee

Øuithaalfase, na de afduw hand uit het water tillen
ØOverhaalfase, met hoge elleboog
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Vervolg techniek..

Combinatie:

Ø2:2/2:4/2:6/2:8

ØConstante beweging

Ademhaling:

Ø1:2 of 1:3 (of 1:….)

ØContralaterale arm in glijfase

ØOor op het schouder, één brilglas onder water

ØUitademen voor roteren
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Opdracht voor de volgende keer
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Opdracht 1 voor de volgende keer: zoek verschillende testen op om het fysiek 
en/of mentale deel in kaart te brengen en experimenteer hiermee in de 
praktijk

Opdracht 2 voor de volgende keer. Maak opdracht module 1.1 stap 3 voor de 
slagen Rugcrawl en Borstcrawl.

Indien tijd over; Maak een schets / tabel hoe je de anlayse wilt gaan maken? --
> DEEL!!



Volgende Bijeenkomst

• Zaterdag 20 april aanvang 9.00 uur
• Neem zwemkleding (voor de zekerheid) mee!
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Procedure verdrinking / ongeval

• Een beeld krijgen van het ongeval
• Alarm slaan (collega / eerste – hulp - verlener en/of 112 bellen)
•Trainingsgroep overdragen of uit het water halen
•Assistentie vragen
•Zelf het water in gaan
•Naar drenkeling toe zwemmen
•Bevrijdingsgrepen / vervoersgrepen
•Drenkeling uit het water halen (m.b.v. assistent)
•Nazorg; Laat je zwemmers nooit zonder toezicht!
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Praktijk

• Afname protocol Popduiken & vervoeren
• Training geven in de borstcrawl.
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Evaluatie vandaag

TOC Noord08-03-19 39



“notuleren doelen”

• Google Socrative student
• Log in op: TOCNOORD
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