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Inhoud bijscholing
l Bewegingsbeschrijving rugstart

l Leerlijn rugstart

l Q&A



Inleiding: rugstart
l Start van in het water

l Wegschuiven à antislip-bord à voetplaat

l 5 fasen:
l Starthouding
l Afstoot
l Vlucht
l Induiken en inglijden
l Onderwaterbeweging en break out



Starthouding
l Ontspannen uitgangspositie

l Aangezicht naar de muur
l Meest efficiënt = verticale (hand)bar + voetplaat
l Jonge zwemmers gebruiken horizontale op schouderbreedte
l Voeten en knieën op heupbreedte
l Voorvoeten in contact met de muur op gelijke hoogte, hielen los
l Tenen niet in afvoergoot
l Starten met voeten volledig uit het water is voordelig (opm.: kracht!)
l Heupen in het water



Ideale starthouding
l Starthouding (“op uw plaatsen” à

signaal)
l Armen optrekken tot hoek van ongeveer 

90° (ellebogen)
l Heupen worden opgebracht tot hoek 

van ongeveer 90° (knieën)
Opm.: te kleine hoek = nadelig à heupen 
moeten langere weg afleggen + gevaar 
voor wegeschuiven
Opm.: te grote hoek à bovenlichaam 
moet een te lange weg afleggen
l Kruin van het hoofd licht naar startblok 

gebogen



Starthouding bij jonge zwemmers
l Technisch

l Voeten op schouderbreedte met tenen aan of net boven wateroppervlak
l Heupen boven water (belangrijk!!)
l Neutrale positie rug + hoofd

l Fysieke voorbereiding
l Hoofd en rompcontrole
l Lenigheid in enkel- en heupgewricht
l Kracht armen







Afstoot
l Na signaal à zo krachtig en vloeiend mogelijk naar achter duiken

l Boogvorm

l Afstoot wordt geïnitieerd door armen
l Duwen actief op bar (opwaarts + achterwaarts)
l Langs boven naar achter om zo snel mogelijk een pijl te vormen

l Hoofd en schouders bewegen naar achter

l heupen komen naar boven (door opduwen van de benen)

l Extensie van de heupen + benen stoten krachtig af
l Schuin opwaarts (knieën strekken, dan uitstrekken van voeten)
l Heupen zo hoog mogelijk bij afstoot à goede boogvorm



Fysieke aspecten
l Reactiesnelheid

l Lenigheid in heupgewricht

l Lenigheid en controle romp

l Lenigheid schoudergewricht

l Kracht benen





Vlucht
l In boogvorm, heupen zo hoog mogelijk en hoofd 

achterwaarts (hyperstrekking)

l Lichaam wordt tijdens de vlucht klaargemaakt om in ‘one 
hole’ te duiken
l Hoofd wordt tussen de armen geklemd (vóór het induiken)
l Gestrekte benen worden actief opwaarts gebracht
l Goede vormspanning van armen, hoofd en benen/voeten



Fysieke aspecten vlucht
l Fysieke voorbereiding

l Core stability oefeningen (boogspanning)
l Lenigheid schouders
l Lenigheid enkels
l Hoofdcontrole





Induiken en inglijden
l ‘Dive in one hole’

l Zo klein mogelijk raakvlak = zo klein mogelijke weerstand

l Romp komt in het water à licht buigen in de heup, waardoor heupen en 
benen door hetzelfde gat kunnen induiken

l Na induiken à bovenlichaam als één geheel heffen en de benen laten 
zakken = lichaam buigt af van schuin neerwaarts naar horizontale richting

l Na ong. 2 seconden doorglijden à inzetten kicks



Induiken en inglijden
l Bovenlichaam als één geheel heffen en de benen laten zakken

l 2 seconden glijden (snelheid!!)



Bovenlichaam heffen





Onderwaterbeweging en break out
l Na doorglijden meerdere krachtig beenbewegingen dolfijn onder water

l Belang van gestroomlijnde positie en voldoende vormspanning

l Vanuit de beenbeweging het wateroppervlak in licht stijgende lijn benaderen



Onderwaterbeweging en break out
l Op -20cm: overschakeling benen dolfijn naar benen rugcrawl

l Voldoende snel en krachtig uitgevoerd à versnelling net vóór en tijdens de 
break out

l Voorkeursarm zet (gelijktijdig) stuwfase in

l Op einde van deze actie doorbreekt het hoofd het wateroppervlak

l Eerste armslag = zo krachtig mogelijk, meteen goed qua slaglengte en -
frequentie







Gebruik voetplaat
l Voorkomt “wegslippen” tijdens rugstart

l Past als een beugel op de startblok

l Bestaat uit een antisliplaag

l 5 beschikbare standen 

l Bereik: 4cm boven en 4cm onder water

l Tenen mogen NIET over latje gekruld worden!!!



(Goedkope) alternatieven



Leerlijn RUGSTART



O
verzicht oefenstof 

Vervolm
akingsleerlijn 

Rugslagstart

1
Brug op het droge

2
Achterw

aarts tuim
elen in het w

ater (geen m
uur)

3
Achterw

aarts tuim
elen m

et afstoot van de m
uur

4
Achterw

aarts tuim
elen m

et voeten op het trapje

5
Inoefenen van de startpositie aan het startblok

6
Inzet arm

en

7
Inzet benen: seatdrop

8
Idem

 oef 7 m
aar zo hoog m

ogelijk

9
Afstoot m

et holle rug en hoofd in hyperextensie

10
Idem

 oef 9 aan het startblok

11
Vluchtfase vanop de kant

12
Hoge achterw

aartse salto

13
Volledige start



Voorbereidende oefeningen
l Oefeningen ter voorbereiding brug op het droge

l Traag opbouwen à belang helpersfunctie











Stap 1
Brug op het droge





Stap 2
Achterwaarts tuimelen in het water met holle rug (geen muur)







Stap 3
Achterwaarts tuimelen met afstoot van de muur





Stap 4
Achterwaarts tuimelen met voeten op het trapje





Stap 5
Inoefenen van de startpositie aan het startblok





Stap 6
Inzet armen





Stap 7
Inzet benen: seat drop





Stap 8
Idem oef 7 maar zo hoog mogelijk







Stap 9
Afstoot met holle rug en hoofd in hyperextensie





Stap 10
Idem oef 9 aan het startblok





Stap 11
Vluchtfase vanop de kant





Stap 12
Hoge achterwaartse salto (boven à onder water)





Stap 13
Volledige start









Enkele tips voor op training
l Meerdere keren per week oefenen (beschikbaar badwater/tijd) 

l Kwaliteit boven kwantiteit (max. 6 starts?)

l Zowel oefenvormen (droog, sprongvormen, startvormen, start + stroomlijn) 
als op snelheid

l Wat wil je zien: 1e start beste, en die daarna allemaal even goed 
(CONSTANTE kwaliteit)



Vragen?


