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Programma

• Rugcrawl terugkoppeling

• Ontwikkelingsfasen & leeftijdskenmerken

• Voorbereiden van een training

• Borstcrawl

• Terugkoppeling praktijksessie (in het bad)



Maar eerst:

KAHOOT!



Rugcrawl Techniek

•Korte samenvatting: ALBACA
•A Algemeen

•L Ligging

•B Benen

•A Armen

•C Combinatie

•A Ademhaling



Rugcrawl Methodiek

•Wederom: ALBACA
•A Algemeen

•L Ligging

•B Benen

•A Armen

•C Combinatie

•A Ademhaling



Video

• Onderwater beelden:
• https://www.youtube.com/watch?v=9reRhtZ7BDQ
• https://youtu.be/S2dpYlBc2aI
• https://youtu.be/IV6l70wRL0Y
• https://youtu.be/huzBfmUO-po

• Wedstrijd beelden:
• https://youtu.be/yoApsv74t0c
• https://youtu.be/4pKHbcAfJZQ
• https://youtu.be/f24BwWeUhak

https://www.youtube.com/watch?v=9reRhtZ7BDQ
https://youtu.be/S2dpYlBc2aI
https://youtu.be/IV6l70wRL0Y
https://youtu.be/huzBfmUO-po
https://youtu.be/yoApsv74t0c
https://youtu.be/4pKHbcAfJZQ


Leeftijdskenmerken

• De kleuter (tot 6 jaar)

• Het jonge schoolkind (tot 10 jaar)

• Het oude schoolkind (tot 13 jaar)

• De puber (vanaf 12- 13 jaar)

• De jong volwassene (vanaf 20 jaar)

• De volwassene (vanaf 30 jaar)



Leeftijdskenmerken

- In 3 groepen benoem je de consequenties voor het trainen geven aan de hiervoor 
besproken leeftijdsgroepen.

- Bespreek deze centraal.



De kleuter

• Concentratieboog van ongeveer 10 min.
• Kinderen worden minder afhankelijk van
• De ouders en worden zelfstandiger
• Open, vrijmoedig, vindingrijk en enorme afwisseling
• Onscherpe grens tussen werkelijkheid en fantasie
• Grove bewegingen, ledematen bewegen als totaal



Het jonge schoolkind

• Concentratieboog van 10 min.
• Groepsactiviteiten
• Groepen wisselen sterk (ook de vriendengroepen)
• Kinderen gaan dingen ordenen en koppelen aan elkaar
• Hele lichaam in verhouding
• Lekker training geven



Het oudere schoolkind

• Concentratieboog van 20 min.

• Kinderen willen ergens bij horen

• Schamen zich voor hun lichaam

• Gedragen zich anders (pubers)

• Nemen afscheid van elkaar

• Niet meer samen omkleden



De Puber

•Concentratieboog van 30 min (12 - 18 jarige)

•Wil zelfstandigheid

•Wil eigen verantwoordelijkheid

•Wil graag weten ‘waarom’

•Sociaal

•emotioneel labiel



De jong volwassene

• Concentratieboog van 50 min.
• (Bijna) volgroeid
• Optimale kracht, lenigheid en reflexen
• Zelfbewust
• Onafhankelijk van bijv. ouders
• Druk met studie en carrière 
• Relaties worden serieuzer



De volwassene

• Concentratieboog van 50 min.
• Lichamelijk en geestelijk volgroeid
• Kracht, lenigheid en reflexen nemen af
• Zelfbewust, soms eigenwijs
• Gemotiveerd, leergierig
• Gesetteld
• Druk met baan en gezin
• Betrokken bij vereniging



Voorbereiden van een training

• Hoe maak je een training?

• Beginsituatie opstellen

• Doelstelling bedenken en formuleren

• Aanbiedingsvorm bepalen en vervolgens organisatievorm

• Didactische principes toepassen



Pauze

• Starten weer om XX.XX uur
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Training maken

• Hoe maak je een training?

• Beginsituatie opstellen

• Doelstelling bedenken en formuleren

• Aanbiedingsvorm bepalen en vervolgens organisatievorm

• Didactische principes toepassen



Beginsituatie

• Wat moet je weten voor je een training kan bedenken?
• Technisch

• Wat is er in de vorige training gebeurt?

• Wat schrijf je op een lesvoorbereidingsformulier
• Wat relevant is voor jouw training op dat moment!



Doelen stellen

• Je wilt met een training altijd iets bereiken
• Technisch

• Fysiologisch

• Mentaal

• Een doel bepaald WAT je aan het eind van de oefening / kern / training / seizoen 
bereikt hebt

• Een methode van opstellen is: 
• (S)pecifiek

• (M)eetbaar

• (A)cceptabel (of aantrekkelijk)

• (R)ealistisch

• (T)ijd



Doelen stellen  Voorbeelden

• Aan het eind van dit seizoen zwem ik de 100 meter borstcrawl onder de minuut

• Aan het eind van dit seizoen zwem ik een borstcrawl, waarbij ik een constante 
beenstuwing heb, 1:3 adem, volgens mij coach een hoge elleboog hanteer en ik in 
ieder geval 1 seconde sneller ben dan ik ooit ben geweest op de 200 borstcrawl

• Aan het eind van deze training zwemmen alle kinderen in mijn groep 15 meter 
borstcrawl met een hoge elleboog overhaal en een insteek waarbij de vingers eerst 
het water raken, ze hoeven hierbij nog niet te ademenen.

• Aan het eind van deze oefening weten alle kinderen dat om een koprol in te zetten ze 
eerst de kin op de borst moeten doen.

• Door kern 1 verbeteren alle deelnemers hun aerobe capaciteit doordat ze minstens 30 
minuten in aerobe zone 2 zwemmen. 
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Doelen stellen
• Waarom stel je doelen?

• Een doel geeft richting, houvast

• Een doel kan stimuleren•

• Waaraan voldoet een goede doelstelling?

• SMART principespecifiek, meetbaar, aantrekkelijk, realistisch en tijdsgebonden

• Lange termijn doelen (dromen!)

• Korte termijn doelen (wat kan ik vandaag doen?

• Prestatiedoelen (ik wil 1.00,0 op de 100 vrij zwemmen)

• •Procesdoelen (ik ga 5 vlinder beenslagen doen bij elk keerpunt)

• •Wat zijn de voor en nadelen van de verschillende doelen

• Laat sporters doelen stellen voor zichzelf. 

• Wat willen ze bereiken?

• Stel zelf ook doelen voor de sporters, maar ook voor jezelf!

• Maak van elke training een feestje!
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Didactische Principes

• Welke stappen binnen een oefening mogelijk

• ALTIJD mogelijk om op deze manier te differentiëren

• Van langzaam naar snel

• Makkelijk naar moeilijk

• Licht naar zwaar

• Geheel -> deel + deel + deel -> geheel

• Korte afstanden - lange afstanden

• Aansluiten op het zwemtechnische niveau van sporter

• Aansluiten op leeftijd en sociale ontwikkeling van sporter



Didactische Principes

• Van één uitvoering naar meer uitvoeringen van de 
beweging

• Van individueel naar tweetal naar meerdere zwemmers

• Van werken zonder materiaal naar met materiaal

• Geef de juiste informatie, liefst kort en duidelijk!

• Varieer en herhaal!



Aanbiedingsvormen

• Oefenvormen

• Fantasievormen

• Gesloten opdrachtvorm

• Open opdrachtvorm

• Spelvorm

• Wedstrijdvorm



Organisatievormen

•Een organisatievorm is een manier om je aanbiednisvorm
vorm te geven. Hoe ga je invulling geven aan wat je wilt 
aanbieden?

•Elke vorm heeft voor- en nadelen



Materialen

•Bepaal het doel en welk materiaal draagt daaraan bij!

•Hulpmaterialen: plankje, beendrijver, zoomers, paddles, 
snorkel...

•Overige materialen: hoepels, lijnen, fluitje, pionnen, 
vlaggetjes, stopwatch... 

•Juiste materialen voor de juiste oefening!
•Zorg dat alles tijdig klaar ligt
•Gebruik materiaal waarvoor het bedoeld is
•Denk aan overzicht & veiligheid!



Lesvoorbereidingsformulier

• Doelstelling

• Een duidelijke formulering van wat je wilt bereiken met deze 
training.
• SMART principe!

• Specifiek, Meetbaar, Aantrekkelijk, Realistisch en Tijdsgebonden

• Beginsituatie
• Beschrijf waar de sporters nu staan. 

• Niveau van zwemmer, omstandigheden, de trainer, de groep, 

• evaluatie van vorige training.



Pauze

• Starten weer om XX.XX uur
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Praktijk

• Borstcrawl
• Techniek ALBACA

• Methodiek ALBACA



Techniek Borstcrawl 
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Algemeen:

Op de buik

Oriëntatie medium

Continue slag

A-Symmetrich

Ligging:

Zo horizontaal mogelijk op de buik, 

Gezicht in het water, kijk naar de bodem of schuin naar voren

Labiel

Benen:

Vanuit de heupen

Upbeat (kromming) /downbeat (rechte benen)



Vervolg techniek..

Armen: 6 fasen

Insteek fase,(catch) 

glijfase, 

trekfase, 

duwfase, 

uithaalfase, 

overhaalfase 
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Vervolg techniek..

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

glijfase, doorglijden tot de arm helemaal gestrekt is

Catch trekfase, vastzetten van de hand en trekken, stuwvlak voetwaarts gericht, 
elleboog laten staan en onderarm omklappen

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

met constant de stuwvlakken voetwaarts gericht, vanaf de schouder beweegt de 
elleboog mee

uithaalfase, na de afduw hand uit het water tillen

Overhaalfase, met hoge elleboog
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Vervolg techniek..

Combinatie:

2:2/2:4/2:6/2:8

Constante beweging

Ademhaling:

1:2 of 1:3 (of 1:….)

Contralaterale arm in glijfase

Oor op het schouder, één brilglas onder water

Uitademen voor roteren
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Borstcrawl Methodiek

• Benen en ligging
• Benen met armen voor schouders, één arm voor, met ademhaling
• Zonder plank leren benen zwemmen ligging ook gelijk

• A Armen
• Vanuit ligging en benen armen toevoegen
• Zonder ademhaling
• Accentvolgorde: Insteek + uitglijden / Lange doorhaal (juiste 

stuwvlakken) / uithaal / overhaal (hoge elleboog)
• C Combinatie

• Vanuit benen leren zwemmen
• Sturen op voldoende benen voor een goede ligging, pas later 

verhoudingen een beetje interessant
• Afstand opbouwen, vanuit kleine stukken steeds iets langer zwemmen

• A Ademhaling
• Aanleren 1:3
• Al bij stap ligging en benen beginnen met de rotatie aanleren



BC accenten aanleren

• Maak de afstand zo kort dat ze het goed kunnen doen

• Eerst leren zwemmen dan bij het zwemmen leren ademen

• Ligging is altijd het belangrijkst!



Volgende bijeenkomst


