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(startende zwemmer) 

woensdag 12 oktober 2016 
 

week 1  van 6                                                                              (opbouwperiode) 
 

60 minuten 

warming up: (10-15 min)                                                          400 m 
- Optie: buikspier- en rekoefeningen  

 
- 200 m     (zwemmen) borstcrawl inzwemmen  
- 100 m     (oefening) om de 3 slagen ademhalen (links, rechts, links 

–  is rechts ademhalen en vice versa) 
- 100 m     (oefening) plankje in handen, alleen benen, vanuit 

borstcrawl actie benen 
 

 
 

hoofdprogramma: (40 min)                                                   1100 m 
- 10 x 100 m, met 30 seconden rust na elke 100 m.  

Na 500 m, 100 m schoolslag (actieve rust) 
 
 
 

cool-down: (5-10 min)                                                               200 m 
- 200 m uitzwemmen: 

50 m borstcrawl, 50 m schoolslag, 50 m borstcrawl, 50 m 
schoolslag  

 
 

Totale afstand: 1700 m 
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(18:00 uur- 19:00 uur) 

woensdag 19 oktober 2016 
 

week 2  van 6                                                                                        (opbouwperiode) 
 

60 minuten 
warming up: (10-15 min)                                                                    400 m 

- Optie: buikspier- en rekoefeningen + beenoefeningen 
 

- 200 m (zwemmen) borstcrawl inzwemmen  
 

- 100 m (oefening) elke armslag overdreven ver uitlaten drijven en 
dan pas de volgende arm. Dit gaat dus in een rustig tempo 
 

- 100 m (oefening) inhaal-oefening: één persoon zwemt links in de 
baan en de andere rechts. De persoon rechts vertrekt voor een 
100 meter op zijn of haar tempo. De linker persoon mag pas 
starten na 8-10 meter. Deze zwemmer probeert de andere in te 
halen in zijn of haar baan.  Je blijft aan dezelfde kant zwemmen 
waar je begonnen bent 

 
hoofdprogramma: (40 min)                                                             1200 m 

- 6 x x 200 m, met 30 seconden rust na elke 200 m.  
De laatste 25 m van 175 naar 200 m gaat voluit. 

 
 
cool-down: (5-10 min)                                                                      0 m 

- 5 x aan kant hangen gestrekt 30 seconden vol borstcrawl benen 
- 5 x in het water verticaal 30 seconden vol borstcrawl benen  

 
- Stretchen  

Totale afstand: 1600 m 
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woensdag 26 oktober 2016 
 

week 3  van 6                                                                                        (opbouwperiode) 
 

 
60 minuten 
warming up: (10-15 min)                                                                    200 m 

- Optie: buikspier- en rekoefeningen + beenoefeningen 
 

- 200 m wisselslag 
(50 m borstcrawl, 50 m schoolslag, 50 m rugslag, 50 m schoolslag) 

 
 
 
hoofdprogramma: (40 min)                                                             1500 m 

- 5  x 300 m, met 60 seconden rust na elke 300 m 
 
 
cool-down: (5-10 min)                                                                      300 m 

- 50 m één keer voluit 
- 50 m schoolslag terug 

 
Hierna: 

- 2 x 100 m aflossing, iedere zwemmer zwemt 100 m en tikt 
vervolgens de volgende zwemmer aan. Dit doe je 2 keer. Je hebt 
100 m rust 
 

- Stretchen  
 
 

Totale afstand: 2000 m 
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woensdag 2 november 2016 
 

week 4  van 6                                                                                        (opbouwperiode) 
 

 
60 minuten 
warming up: (10-15 min)                                                                    400 m 
 

- 400 m wisselslag 
(75 m borstcrawl, 50 m schoolslag, 50 m rugslag, 75 borstcrawl, 50 
m rugslag, 50 m schoolslag, 50 m borstcrawl.) 

 
 
 
hoofdprogramma: (45 min)                                                             1600 m 

- 4 x 400 m, met 60 seconden rust na elke 400 m 
na 800 meter heb je 120 seconden rust 

 
 
cool-down: (5-10 min)                                                                      250 m 

- 50 m rugslag 
- 50 m schoolslag 
- 50 m vlinderslag 
- 50 m borstcrawl 

 
Hierna: 

- 50 m schoolslag (nadruk op ademhaling, hoofd blijft gehele 50 
meter boven water en probeer je hartslag naar beneden te 
brengen. Rustig zwemmen helpt al, en denk aan je ademhaling) 

 
Totale afstand: 2250 m 
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woensdag 9 november 2016 
 

week 5  van 6                                                                                        (opbouwperiode) 
 

 
60 minuten 
warming up: (10-20 min)                                                                    450 m 

- 3 x 150 m 
1 x 150 m, borstcrawl 
1 x 150 m, alleen armen met pullboy tussen benen 
1 x 50 m, alleen benen met armen gestrekt op plankje 
1 x 50 m, rugslag 
1 x 50 m, in zo min mogelijk slagen 50 m afleggen. 

 
hoofdprogramma: (20 min)                                                             1050 m 

- 12 x 25 m, met 60 seconden rust na elke 25 m 
Er wordt in hoog tempo gezwommen.(maximale snelheid) 

 
 
 
cool-down: (10-20 min)                                                                      200 m 

- 200 meter naar keuze 
 

Totale afstand: 1700 m 
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(18:00 uur- 19:00 uur) 
 

woensdag 16 november 2016 
 

week 6  van 6                                                                                        (opbouwperiode) 
 

 
60 minuten 
warming up: (10-15 min)                                                                    300 m 

- 100 m borstcrawl (let op uitdrijf moment) 
- 100 m rugcrawl (let op insteek in het water, je pink gaat als eerste 

het water in) 
- 100 m schoolslag 

 
 
hoofdprogramma: (40 min)                                                             1500 m 

- 3  x 500 m, met 60 seconden rust na elke 500 m 
Ontspannen zwemmen, let op ademhaling. Al het lucht 
onderwater eruit en zorg ervoor dat je hoofdhouding wat meer 
naar voren kijkt. Je moet je handen voor je het water zien 
inkomen. Dit maakt de hoek naar het ademhalen kleiner 
waardoor je minder moeite hoeft te doen om adem te halen. 

 
cool-down: (5-10 min)                                                                      200 m 

- 50 m waterpolo crawl, hoofd blijft boven water en je kijkt 
voorwaarts naar waar je handen het water insteken.(1e x) 

- 50 m schoolslag (1e x) 
- 50 m waterpolo crawl, hoofd blijft boven water en je kijkt 

voorwaarts naar waar je handen het water insteken.(2e x) 
- 50 m schoolslag (2e x) 
- Stretchen  

 
Totale afstand: 2000 m 

Met dit trainingsschema moet een beginnende zwemmer een 1000 meter of 1500 meter 
zwemafstand kunnen volbrengen.  
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Er vanuit gaande dat de zwemmer per 100 meter 2.30 min werkt heeft. Uiteindelijk zal de 
zwemmer bij een 1000 meter rond een tijd van 23-25 minuten uitkomen. Alles wat sneller is 
dan 23 minuten is natuurlijk meegenomen. Na een 1000 meter heb je een mooie 0 meting 
over wat jou tijd op de 1000 meter is. Met deze tijd kan je snelheid/vermogen uitbouwen. Je 
kunt hier namelijk de trainingen op aanpassen. 
Meer weten over deze trainingen neem contact op met: 
 
Danny Piet 
Danny_piet@hotmail.com 
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