
 

 

 

 

 

 

 

 

DOELSTELLINGEN: 

� Het beheersen van de ademhaling en dan vooral het goed 

uitblazen in het water. 

� Het liggen op de rug en vanuit die positie terug kunnen 

rechtstaan (drijven) 

� Het liggen op de buik en vanuit die positie terug kunnen 

rechtstaan (drijven) 

� Beenbeweging vrije slag op de buik/rug 

 



 

 

Les 1: 

1) Oefenen op de ademhaling 

staan in het water, inademen boven water, uitademen met het gezicht 

in het water. 

a) 3x volledige ademhaling 

b) 5x volledige ademhaling 

c) 10x volledige ademhaling 

2) Oefenen op de ademhaling, maar nu zijwaarts.   

Hou 1 oog telkens in het water, het hoofd mag niet opgeheven 

worden! 

Wissel telkens van kant (telkens éénmaal langs de linkerkant en 

éénmaal langs de rechterkant) 

a) 4x volledige ademhaling 

b) 8x volledige ademhaling 

c) 12x volledige ademhaling 

3) Oefenen op het drijven op de buik en het terug rechtstaan 

3.1 afduwen van de kant (volgende keer van de bodem) handen 

houden de plank vast, ellebogen liggen op de plank.  En proberen om 

zolang mogelijk te blijven liggen, indien u  volledig stilligt, knieën 

onder u buik trekken en dan rechtstaan. 

a) Voer deze oef 10 maal uit 

 

3.2 idem vorige oef. maar nu zijn de armen opwaarts gestrekt en hou 

je  de plank enkel vast met je handen 

a) Voer deze oef. 10 maal uit 

 

3.3 idem vorig oef. maar nu zonder plank en de armen zijn opwaarts 

gestrekt 

(hoofd is boven water) 

a) voer deze oef. minstens 10x  uit 



 

 

4) Oefenen op de beenbeweging 

4.1 oefenen op de beenbeweging.  Armen houden de zwembadboord, 

zwembadkant, trapje… vast en voeren de beenbeweging uit.  Hoofd 

blijft boven water 

a) 3x10 seconden uit (10 seconden rust) 

 

4.2 oefenen op de beenbeweging, maar nu met zijwaartse ademhaling 

(afwisselend links en rechts komen ademen) 

a) 3x15” met 10” rust 

b) 5x15” met 10” rust 

5) Oefenen op het drijven op de rug en het terug rechtstaan 

5.1 afduwen van de muur, met plankje op de buik.  Probeer zolang 

mogelijk te blijven liggen, trek daarna u knieën naar u buik en sta 

terug recht. 

 

a) Voer de beweging 10 maal uit 

 

5.2 idem vorige maar nu de plank vasthouden boven het hoofd. 

a) Voer de beweging 10 maal uit (minimum) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3 idem maar nu met de armen uitgestrekt (handen liggen op elkaar) 

= pijl 

 

a) Voer de beweging 10 maal uit (minimum) 

6) Oefenen op de beenbeweging rugslag 

Houdt u vast aan de rand van het bad (rug tegen de muur) en voer op 

die manier de beenbeweging uit. 

a) 3 x 10” met 10” rust 

b) 5 x 15” met 10” rust 



 

 

Les 2 

1) korte herhaling van de stappen in les 1: 

ademhaling, afstoten op de buik/rug zonder plank, beenbeweging op 

buik/rug aan de kant 

2) Het aanleren van het drijven op de buik met de nadruk op het zo 

 lang en zo ver mogelijk drijven. 

2.1 Met plank/ellebogen liggen op de plank, hoofd is boven water.  

a) 10 x afstoten en terugkeren naar de muur indien u volledig stilligt 

 

2.2 Met plank/ maar enkel de handen houden de plank vast, hoofd is 

in het water  

a) 10 x afstoten en terugkeren naar de muur indien u volledig stilligt 

  

2.3 Zonder plank, hoofd is in het water  

 

a) 10 x afstoten drijven tot u stilligt en dan rechtstaan en terugkeren 

naar de muur. 

3) Drijven op de buik en het uitvoeren van de beenbeweging met hulp 

van een plank  

a) 10 x de breedte van het zwembad armen liggen op de plank, 20” 

rust  

b) 5 x (2x de breedte) van het zwembad met 10” rusten tussen de 

breedte en 20” na de 2 breedtes. 

4) Drijven op de buik.  

Probeer je heel hard af te stoten en zo ver mogelijk te drijven.  Hoe 

ver kan je drijven?  (Probeer een vijftal keren) 



 

 

Les 3 

1) herhaling van de vorige les:  

zo ver mogelijk drijven op de buik, beenbeweging vrije slag op de 

buik/rug aan de kant van het zwembad 

2) Trainen van de beenbeweging 

a) 10 x 2 breedtes beenbeweging vrije slag met plank 

b) 10” tussen de breedte, na 2 breedtes 20” rust 

3) Aanleren van glijden op de rug met nadruk op het lang en ver drijven 

a)met behulp van de plank. 

b)zonder plank armen in pijl 

5) Glijden op de rug met uitvoeren van de beenbeweging rugslag (in 

de breedte van het zwembad) 

a) 10 breedtes met hulp van de plank 

6) Aanleren van het drijven op de rug 

a) 5x afstoten van de muur en zo verder drijven op de rug 

b) 5x afstoten van de muur en zo verder drijven op de rug, voor dat je 

rechtstaat enkele beenbewegingen proberen te doen 

7) Trainen van de beenbeweging vrije slag 

10 x 2 breedtes met 10” rust tussen de breedtes en 20” na 2 breedtes 

8) Drijven op de buik 

Geraak je al verder als in de vorige les? 

 

Totaal +/- 700m 

 



 

 

Les 4 

1) Herhaling van vorige les:  

drijven op de rug/buik/ademhaling 

2) Trainen van de beenbeweging op de buik (met plank) + 

ademhaling 

a) 10 x 25 m met plank armen liggen op de plank.  15 sec rust 

b) 6 x 25 m handen houden plank vast, zijwaartse ademhaling.   

15 sec rust 

3) Trainen van de beenbeweging op de buik +ademhaling 

a) 10 breedtes, armen opwaarts gestrekt met beenbeweging en 

zijwaartse ademhaling 

4) Trainen beenbeweging rugslag 

a) 6 x 25m rugslag beenbeweging met plankje 15 sec rust 

b) 4 x 25m rugslag beenbeweging zonder plankje 15 sec rust 

5) Drijven op de buik/rug 

Op welke manier geraakt u het verste (op de buik of op de rug?) 

 

Totaal: +/- 800m 



 

 

Les 5 

1) Herhaling van oefeningen uit de vorige les naar keuze 

2) Trainen beenbeweging vrije slag op de buik 

a) 10 x 25 benen armen op de plank 15 sec rust 

b) 8 x 25m benen handen houden de plank vast en je voert de 

zijwaartse ademhaling uit. 15 sec rust 

3) Beenbeweging vrije slag zonder plank 

                

a) 4 x 25: 1 arm opwaarts/1 arm neerwaarts met zijwaartse 

ademhaling (na 25m wissel je van arm en adem je ook naar de 

andere kant) 15 sec rust 

4) Rugslagbenen 

a) 8 x 25m met plank boven het hoofd 15 sec rust 

b) 6 x 25m 15 sec rust 

 

Totaal: +/- 1000m 

 



 

 

 

Les 6 

1) Herhaling vorige les 

naar keuze 

2) Benen vrije slag 

a) 6 x (2x25) met plank (10 sec rust tussen de 25m/ na 2x 20sec) 

b) 10 x 25m plank vasthouden met 1 arm en ademen langs de 

andere kant (afwisselen van hand na elke 25m) 15”r 

3) Beenbeweging vrije slag zonder plank 

a) 6 x 25m 20”r 1 arm opwaarts, 1 arm neerwaarts en zijwaarts 

ademen (wisselen van arm en kant van het ademhalen na elke 25) 

4) Rugslagbeenbeweging 

a) 5x (2 x 25) met plank (10 sec rust tussen de 25m/na 2x 20 sec) 

b) 8 x 25m zonder plank 15 sec rust 

 

Totaal: +/- 1250m 

 


