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Inleiding 

 

Kunnen zwemmen, dat is in onze waterrijke landje zeker geen overbodige luxe. Want 
overal is water om ons heen en dat is natuurlijk geweldig! Zo kunnen we met warm weer 
lekker afkoelen met in de plaatselijk plas of de zee. Maar we kunnen ook onze conditie 
opbouwen door te gaan zwemmen of één van de vele watersporten gaan beoefenen.  

Maar al dat water kent helaas het risico op ongelukken in het 
water en verdrinkingen nemen daarmee ook toe. Het is daarom van groot belang dat jij 

of jouw kinderen zo zwemveilig mogelijk zijn. Maar dat kunnen zwemmen vraagt wel een 
 nu eenmaal geld en veel tijd. En is dat 

het allemaal wel waard? 

Uiteraard zeggen we hier uitbundig JA op! Want kunnen zwemmen is een 
basisvaardigheid die iedereen zou moeten beheersen. Hoe saai zou het leven dan ook 
zijn als je niet zou kunnen zwemmen? En hoe onveilig zou dat zijn? Die investering is 

misschien even slikken, maar uiteindelijk is dat het allemaal waard! 

Zorg er dus maar voor dat jouw zwemtraject of die van je kind zo prettig mogelijk is. En 

dichterbij komen. Om je hierbij  te helpen, hebben we een aantal zwemles oefeningen 
voor je opgeschreven in dit speciale E-book. Deze oefeningen kun je als volwassenen 

(zonder diploma) helemaal zelf doen of je kunt samen met je kind gaan oefenen.  

De oefeningen moet je natuurlijk wel uitproberen en afwisselen. Daarnaast is ieder mens 
verschillend en moet je de oefeningen aanpassen naar je eigen situatie. Want zo werken 
ze het beste en leveren ze de mooiste resultaten. En natuurlijk kun je oefeningen uit dit 

E-book ook altijd uitbreiden met ons Kennisplatform, e-books, online cursussen of 
speciale programma s of ons Ultimate Mix programma. 
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Al jaar en dag ben ik werkzaam in de sport- & leisure en er is geen ander beroep wat mij 
meer zou kunnen boeien. In de afgelopen 15 jaar heb ik dan ook veel van mijn klanten 
naar hun einddoelen toe geholpen, of dit nu om afvallen, het omgaan met stress of het 

leren zwemmen ging.

Het leukste van mijn vak was dan ook het feit dat ieder mens verschillend is en dus ook 
zijn of haar eigen gebruiksaanwijzing heeft. En door te zoeken naar iemand juiste 
aanpak, ga je veel uitproberen en vergroot je daarmee je kennis in grote mate. En zo 
kreeg ik het altijd voor elkaar dat ieder kind of volwassenen zijn of haar zwemdiploma vol 
trots behaalde.

In 2010 ben ik dan ook mijn eigen bedrijf gestart, wat zich richt op alles wat met sport, 
voeding en leefstijl te maken heeft. Dit doe ik niet alleen Face tot Face, maar ook online 
met de Sportbibliotheek. Ik kies niet voor een standaard aanpak, want ik heb wel geleerd 
dat iedereen anders is. Ik begeleid mijn klanten en leerlingen juist naar een manier die 
perfect bij hem of haar past en die het beste voor hen werkt. Want zo kunnen ze met 
veel meer succes hun doelen behalen .
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Om ook jou met leren zwemmen of het zelf geven van 
zwemles aan je kind te helpen, heb ik alvast 20 
waardevolle zwemles oefeningen in dit e-book verwerkt. 
Zo kun jij jezelf of je kind nu ook met meer plezier en met 
betere resultaten leren zwemmen.  
 
Heb je mijn hulp nodig, dan zie ik je graag terug op de 
social media kanalen van EerlijkSportAdvies, op mijn blog 
of door me een mailtje te sturen via 
m.vanhouwelingen@eerlijksportadvies.nl. 

 

Ik wens je veel plezier met lezen en natuurlijk veel succes met uitvoeren van de 
verschillende zwemles oefeningen! En vergeet niet om ook achterin dit E-book te kijken, 
want daar heb ik nog een cadeautje voor je achtergelaten. 
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Waarschuwing voor de veiligheid 

Je wilt dus zelf leren zwemmen of aan de slag met het geven van zwemles. Dit boek 
geeft je dan ook een aantal oefeningen die je kunt gebruiken bij het leren zwemmen, 
maar het is niet geschreven ter vervanging van de zwemlessen. Je kunt dit boek dan ook 
ter ondersteuning gebruiken of als intro naar de andere E-books; maar bedenk wel dat 

gebied is.  

Een gebied waarbij zwemonderwijzers jaren opleiding hebben gevolgd, regelmatig stage 
moeten lopen en waarbij de opgedane ervaringen onontbeerlijk zijn . Want elke persoon 
heeft zijn of haar eigen gebruiksaanwijzing, dus ook jijzelf of jouw kind! 

Veel zwemonderwijzers 
 Hou er dus rekening mee 

dat, wanneer je jezelf bezig gaat houden met leren zwemmen, je ook rekening dient de 
houden met de veiligheid. 

In dit E-book geven we je dan ook de mogelijkheden om zelf of om je kind veilig te leren 

waarbij het meest verstandige is om dit in een zwembad te doen. Soms is het oefenen 
alleen toegestaan met drijfmiddelen om, maar in een aantal gevallen kun je zelfs terecht 
op een speciaal oefenuurtje. Waar deze te vinden zijn, lees je in de andere e-books. 

Bij het zelf leren zwemmen of het geven van zwemles is het raadzaam om rekening te 
houden met de volgende veiligheidstips rondom water: 
  

 Hou kleine kinderen en mensen die niet kunnen zwemmen weg bij (diep) water. 
Bedenk dat een klein kind ook al in een ligbad, een toilet en zelfs in een emmer 
kan verdrinken! 

 Hou je kinderen altijd onder toezicht als ze ver het water in gaan of niet goed 
kunnen zwemmen. 

 Een verdrinking kan plaatsvinden binnen enkele seconden en zonder geluid. 
Even de telefoon oppakken, een boekje lezen of een kopje koffie kan voldoende 
zijn. 

  niet over aan een broer of zus. Kinderen kunnen pas 
op latere leeftijd de gevaren inzien. Laat het toezicht aan een volwassenen over. 

 Zorg dat je niet teveel kinderen in de gaten moet houden. Kinderen zijn ontzettend 
snel en wat doe je met de andere kinderen als één van hen er vandoor gaat? 

 Ook kinderen en volwassenen , 
moeten in de gaten worden gehouden. Ook zij kunnen last krijgen van kramp, een 
onderwater blackout krijgen, hard vallen of meegevoerd worden door een sterke 
stroming. 
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Oefening 1. Lopen door het water 

Lopen, het klinkt zo simpel. En dat is het ook, tenminste op het droge dan. Maar in het water 
ligt dat net iets anders. Want je tastzintuigen werken anders wanneer er water in het spel is. 
Je voelt de stand van je voeten bijvoorbeeld niet goed tijdens het zwemmen en dat kan soms 
voor problemen zorgen. Want hoe kun je goed zwemmen als je niet goed voelt hoe je 
lichaamsdelen staan? Met lopen door het water kun je dus alvast kennismaken met de 
eigenschappen van het water. 

Lopen is dus een oefening die je als eerste kunt doen. Je kunt op een normale manier lopen, 
jezelf heel klein maken (als een kabouter) of juist heel groot (met reuze stappen). Daarnaast 
kan je natuurlijk ook gebruik maken van tempowisselingen, waarbij je snel gaat rennen en dan 
weer langzaam. Maar je kunt ook verschillende richtingen op, zoals zijwaarts stappen of 
achteruit lopen. En ook dat  

Voor zwemonderwijzers is lopen in het water de eerste test. Want hoe stabiel beweegt een 
kind of volwassenen door het water en is er sprake van een goede balans? En mocht degene 
omvallen, kan deze zelf weer omhoog komen en opstaan? Dit is zeer belangrijke informatie, 
want zo weet je hoe goed je de leerling in de gaten moet houden en of deze de volgende 
oefeningen zelf kan uitvoeren. 

Opdracht 1: Loop vooruit, achteruit en zijwaarts en doe dit zo klein en groot mogelijk. 
Opdracht 2: Gooi een aantal voorwerpen in het water en laat de leerling deze ophalen. 

 

 

Oefening 2. Springen door het water 

Naast het lopen in het water, zijn er andere manieren van voortbewegen. En als vervolg op het 
lopen, kan je (of jouw kind) gaan springen door het water. Want ook hierbij kan het lichaam 
weer wennen aan de eigenschappen van het water, zoals de golven die veroorzaakt worden 
of de weerstand die je ondervindt.  

Daarnaast moet de zwemmer afzetten vanaf de bodem en natuurlijk ook weer zijn of haar 
balans bewaren. En ook hierbij ontstaat weer de kans dat het kind of volwassene om zal 
vallen en niet meer overeind kan komen. Blijf in eerste instantie dus dichtbij bij degene met je 
wie je gaat oefenen. Gaandeweg zul je merken dat het steeds beter gaat. 

Het springen door het water kan ook weer op verschillende manieren: Je kunt een kleine of 
grote sprong maken. Heel hoog springen en daarna onder water gaan of in verschillende 
richtingen springen. Alles kan gebruikt worden om het afzetten op de bodem, de balans te 
trainen, de balans  te verbeteren en het zelfvertrouwen te vergroten. 

Opdracht 1: Spring als kikker of dolfijn vooruit. 
Opdracht 2: Spring als een domme kikker of dolfijn  achteruit. 
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Oefening 3. Springen vanaf de kant 

Iets wat de meeste kinderen geweldig vinden en wat de meeste volwassenen (zonder 
zwemvaardigheid) vaak niet durven, is het springen van de kant. Voor kinderen is het 
natuurlijk super om met mooie sprongen, zoals een bommetje of een superman sprong, 
het water in te springen. En vaak is de lage kant snel saai en moet er van steeds grotere 
hoogte worden gesprongen. 

Voor kinderen of volwassenen kan dit natuurlijk ook voor bepaalde angst zorgen. Want 
als je springt, kan je dan wel weer stevig staan? Of val je om en kom je niet meer boven? 
Dit is natuurlijk begrijpelijk, want ook met springen creëer je weer golven en wordt er veel 
van je balans gevraagd. Zeker wanneer het springen vanaf de kant als eng wordt 
ervaren, moet het zelfvertrouwen worden opgebouwd. En dat kan door het 1000 keer te 
doen! 

Als er geen angst voor het springen is, dan kan er vanaf een steeds grotere hoogte 
worden gesprongen. Spring dus vanaf de hoge kant, vanaf de schouders van papa of 
mama of misschien zelfs van de duikplank. Is er wel angst, gebruik dan tussenstapjes. 
Laat je kind (of jezelf) eerst met 2 handen vast springen, dan met 1 hand en hou daarna 
de vingers losjes vast. Als gevolg kan er gesprongen worden met een materiaal (zoals 
een flexibeam) in de handen, zodat er minder kans op omvallen is.  

Opdracht 1: Spring vanaf de kant met een sprong naar keuze 
Opdracht 2: Probeer van steeds grotere hoogte te springen 

 

 

Oefening 4. Onder water voorwerpen pakken 

Onder water gaan is een belangrijk onderdeel 
van leren zwemmen. Want door je oriëntatie 
onder water te oefenen vergroot je de 
zwemvaardigheid en dat komt tijdens het 
zwemtraject regelmatig terug. Zo moet je voor het 
A-diploma met je ogen open door het zwemgat 
zwemmen, je moet bepaalde zwemslagen met je 
gezicht in het water uitvoeren en nog veel meer. 
En dat allemaal begint met onder water gaan. 

Het onder water gaan kan op vele manier worden geoefend. Het makkelijkste is om 
simpelweg het gezicht in het water te plaatsen en de ogen open te houden. Maar heel 
leuk is dit natuurlijk niet, want er is weinig uitdaging. Leuker is het om de bodem aan te 
raken of voorwerpen van de bodem te pakken. 
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In het begin is het niet makkelijk om helemaal onder water te gaan. Want met een flinke 
ademteug en zonder de juiste trucjes maak je nauwelijks diepte. Je komt snel weer 
omhoog. Om het gemakkelijker te maken kun je voor je kind het voorwerp iets op tillen, 
zodat deze het gemakkelijker kan pakken. Gaandeweg kun je het voorwerp steeds 
dieper leggen. 

Opdracht 1: Pak het voorwerp van de bodem of bouw de diepte op. 
Opdracht 2: Spring vanaf de kant, verdwijn onder water en pak het voorwerp. 

 

 

Oefening 5. Ogen open doen 

Voor het ene kind is het open houden van de ogen gemakkelijk en voor een ander juist 
heel moeilijk. En dat geldt natuurlijk ook voor volwassenen die willen leren zwemmen. 
Problemen met het open houden van de ogen kenmerkt zich vaak al op jonge leeftijd. 
Douchen is dan een ramp of de ouders hebben hetzelfde probleem. En een probleem is 
het zeker! 

Onder water moet je natuurlijk kunnen kijken, want anders kun je jezelf niet oriënteren en 
zwem je tegen de kant of iemand anders aan. Het openhouden van de ogen voorkomt 
dus ongelukken en ernstig letsel. Om deze reden komt deze vaardigheid het gehele 
zwemtraject regelmatig terug. 

Tijdens het lopen, zwemmen of springen moet er dus onder water worden gekeken. Je 
kunt dit oefenen door onder water naar elkaar te kijken, de vingers op te steken (de 
ander zegt hoeveel vingers dit zijn) of door gekke bekken te trekken. Je kijkt in ieder 
geval wel naar elkaar onder water. Ook kun je het ouderwetse snoephappen in een teiltje 
water gaan oefenen. Met de ogen open probeer je het snoep in de teil te vinden. 

Opdracht 1: Plaats het gezicht in het water en doe de ogen een aantal keer open. 
Opdracht 2: Pak een voorwerp, raad hoeveel vingers de ander opsteekt etc. 

 

 

Oefening 6. Draaien en kantelen 

Leren zwemmen wordt gedaan aan de hand van een 8-tal basiselementen. Draaien en 
kantelen is daar één van. Hierbij kun je denken aan draaien om je lengte-as, zoals 
wanneer je draait van buik naar rug. Met een koprol draai je om je breedte-as. 
Uiteindelijk gaat het bij beide vormen om onder water oriëntatie. Want wanneer je bent 
gedraaid, kun je dan weer de controle terugkrijgen of raak je in paniek? 
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Draaien en kantelen kan dus op verschillende manieren. Maak zelf (of je laat je kind) een 
koprol en ga daarna weer staan. Of drijf op je buik met je gezicht in het water en draai 
naar je rug. Kan je daarna weer verder naar je buik draaien? Ook kun je in eerste 
instantie het lopen of springen gebruiken om het draaien te oefenen.  

Opdracht 1: Spring als een kikker of dolfijn en draai in de lucht. 
Opdracht 2: Maak een koprol of draai van je buik naar je rug. 

. 
 
 
 
Oefening 7. Drijven op de buik 
 
Drijven is een voorwaarde om de 
verschillende zwemslagen aan te 
kunnen leren. Want je voeten zijn 
van de grond en je probeert zo 
lang mogelijk in het water te blijven 
liggen. Doe je dat op je buik en 
hou je het hoofd boven water , dan 
zul je dit waarschijnlijk maar enkele 
tellen volhouden en snel naar de 
bodem zinken. 
 
Om te kunnen drijven moet je het lichaam zo horizontaal mogelijk houden. Want met een 
stukje van het lichaam boven water, vergroot je de kans dat je gaat zinken. Met 
zwemmen voorkom je het zinken door in voor- of achterwaartse richting te verplaatsen, 
maar met drijven hou je jezelf helemaal stil. Je zult dus zo horizontaal mogelijk, met je 
gezicht in het water, moeten kunnen liggen. 
 
Allereerst kun je dit oefenen door een type materiaal met lekker veel drijfvermogen 
(zoals een flexibeam of wetbelt) te gebruiken. Dit hou je in je handen en zorgt dat je 
armen en benen lang blijven. Gaandeweg ga je de materialen afbouwen, waarbij je dus 
ook het drijfvermogen verminderd. Uiteindelijk kun je het drijven volledig zonder 
materialen uitvoeren. 
 
Opdracht 1: Laat iemand je handen vasthouden en laat je slepen door het water. Hou 
hierbij wel je gezicht in het water. 
 
Opdracht 2: Ga liggen op je buik met een materiaal en ga steeds meer het 
drijfvermogen verminderen. 
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Oefening 8. Drijven op de rug 
 
Drijven vergroot de zelfredzaamheid en zeker wanneer je dit op je rug kan uitvoeren. 
Want wanneer je grote afstand moet zwemmen en je bent moe, dan kun je met drijven 
even uitrusten. Maar dan wel op je rug, want zo kun je ademhalen. Het drijven heeft dus 
vooral een groot survival aspect. 

Ook is drijven op de rug een basisvoorwaarde om de zwemslagen op de rug aan te 
leren. Want bij het zwemmen is een horizontale houding van groot belang en met drijven 

het 
water en kijk je naar je buik, dan zul je snel zinken. Bedenk dat elk lichaamsdeel dat 
boven water uit komt, ervoor zorgt dat je niet kunt blijven liggen op je rug. 

Oefen het rugdrijven dus met materialen, zoals een flexibeam, blokjes, een zwemplankje 
en probeer zo horizontaal mogelijk te blijven liggen. 

. 
Opdracht 1: Hou een flexibeam onder je oksels en probeer zo horizontaal mogelijk op je 
rug te liggen. 

Opdracht 2: Verminder het drijfvermogen van de materialen en drijf uiteindelijk geheel 
zonder op je rug. 

 

 

Oefening 9. Stukjes zwemmen (voortbewegen) 

Bij het zwemmen gaat het vooral om het opbouwen van stuwing. Dit betekent dat je 
jezelf op een zo effectief mogelijk manier leert afzetten tegen het water. En zo, volgens 
het actiereactie principe  van Newton, kom je vooruit. Je zet af in tegengestelde richting 
en, om dat op een effectieve manier te doen, zul je veelvuldig moeten oefenen. 

We spreken over het voortbewegen in het water, waarbij het niet uitmaakt hoe we ons 
verplaatsen. Want of we nu een soort rondjes of spetterbenen maken, het is een eerste 
vaardigheid om jezelf te kunnen verplaatsen. En dit ga je gaandeweg zo verfijnen dat we 
over een echte zwemslag kunnen spreken. 

Stukjes zwemmen kan dus op verschillende manieren. Kies dan ook een type materiaal 
dat je kind (of jezelf) veel ondersteuning biedt. In eerste instantie gaat het er vooral om 
dat de benen van de veilige bodem loskomen. Hierna beginnen ze te bewegen en 
probeert de zwemmer zich te verplaatsen. Gaandeweg kan het drijfvermogen van de 
materialen worden verminderd of kan de zwemmer zich richten op het verfijnen van een 
specifieke beenslag. 
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Opdracht 1: Ga liggen op de buik met een flexibeam onder je oksels en probeer jezelf 
met een beenslag te verplaatsen. 

Opdracht 2: Doe dit ook op de rug en probeer hierbij een horizontale houding na te 
streven. Plaats de oren in het water, hou de kin omhoog en start met verplaatsen. 

 

 

Oefening 10. Touwtrekken 

Bij het leren zwemmen worden vaak eerst de beenslagen geoefend, zodat de zwemmer 
hier niet meer over na hoeft te denken. Dit heeft als voordeel dat er volledig gefocust kan 
worden op het maken van de armslag. Maar dit is vaak wel lastig en soms is het handig 
om een tussenstap te maken. 

Bij het oefenen van borstcrawl en rugcrawl armen kan de touwtrek oefening  gebruikt 
worden. Er kan bijvoorbeeld aan een echt touw of lengte lijn worden getrokken welke 

 worden 
gebruikt, waarbij kinderen hun fantasie de vrije loop laten. Ze trekken zichzelf aan het 
touw naar voren (op de buik) of naar achter (op de rug). Dit kan later aangevuld worden 
met het maken van de spetterbenen.  

Opdracht 1: Trek jezelf aan een touw naar de overkant. 
Opdracht 2: Gooi een onzichtbaar touw en trek jezelf ook nu weer naar de overkant. 

 

 

Oefening 11. Rondjes maken 

Een goede beenslag kan de zwemmer flink vooruit stuwen en zeker bij de school- en 
rugslag is dit dus zeer belangrijk. Want hier haalt de zwemmer de meeste stuwing uit en 
de beenslag is pas effectief als de stuwvlakken (zoals voeten en onderbenen) optimaal 
gebruikt worden. En dit kost vrij veel tijd om jezelf dat eigen te maken. 

Allereerst wordt er begonnen met het voortbewegen. Gewoon rondjes maken zonder ook 
maar aan een bepaalde techniek te denken. Daarna ga je de globale beenbeweging 
aanleren, waarbij allereerst de hakken naar de billen worden gebogen. Hierna volgt een 
groot rondje en worden de benen weer lang gesloten. De stand van de voeten is hierbij 
nog ondergeschikt. 
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Maar een goede voetenstand is wel belangrijk bij het maken van een effectieve 
beenslag. Gaandeweg ga je deze stuwvlakken dus steeds beter gebruiken en leer je 
beter af te zetten tegen het water. Hiervoor draai je de voeten naar buiten en trek je de 
tenen op. En dat doe je niet alleen bij het intrekken van de hakken, maar ook bij het 
maken van het rondje. Alleen bij het sluiten van de benen mogen de voeten ontspannen. 

  

Opdracht 1: Ga liggen op de buik met een flexibeam onder je oksels en probeer jezelf 
met rondjes te verplaatsen. 

Opdracht 2: Ga de beenslag nu steeds verder verfijnen en probeer het drijfvermogen te 
verminderen. Hiervoor zal je steeds meer op een horizontale houding moeten letten. 

 

 

Oefening 12. In het diepe oefenen 

Uiteindelijk leer je zwemmen om jezelf te kunnen redden in diep water. Hiervoor heb je 
niet alleen stuwkracht en conditie nodig, maar ook een dosis zelfvertrouwen. Voor de 
meeste kinderen en volwassenen met een zwemdiploma zal dat geen probleem zijn. 
Maar wanneer je nog aan het begin van het zwemtraject staat, kan dit niet alleen heel 
eng zijn; het is ook nog eens heel gevaarlijk! 

Voor kinderen is het dan ook zeker aan te raden om regelmatig met papa of mama in het 
diepe te zwemmen. Springen, watertrappen, stukjes zwemmen of een bal overgooien, 
het is allemaal prima en laat het kind aan het diepe water wennen. Tijdens de zwemles 
zal de overgang naar diep water minder eng zijn, waardoor je kind sneller vorderingen 
zal maken. 

Volwassenen moeten het oefenen in het diepe wat gerichter doen. Want ga je alleen in 
diep water te oefenen, terwijl je nog niet kunt zwemmen dan zal het aanwezige 
personeel je waarschijnlijk moeten redden. Mits deze natuurlijk aanwezig zijn! Ga dus 
nooit alleen in diep water zwemmen en vraag mensen om hulp wanneer je dit onderdeel 
wilt oefenen. 

Opdracht 1: Zwem stukjes in diep water met drijfmiddelen om. 
Opdracht 2: Ga springen van de kant, oefen het watertrappen of probeer te duiken. 
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Oefening 13. Duiken 

Duiken is een onderdeel wat pas voor het B-diploma verplicht is, 
maar welke sommige zwemlesaanbieders wel oefenen voor het 
zwemdiploma A. Het kan dan ook geen kwaad om het duiken 
(ook wel de kopsprong) alvast te gaan oefenen. Want tijdens de 
zwemles kan je kind waarschijnlijk maar enkele keren een duik 
proberen; maar met de ouders samen kan dit wel 100 keer! 

Goed leren duiken kan best spannend zijn, zeker wanneer dit van 
de hoge kant gebeurt. Bouw het duiken dus op en begin eerst 
van de lage kant. Laat je kind op de knieën op een plankje zitten en maak lange armen. 
Plaats de kin op de borst en zorg ervoor dat je (kind) de handen in het water steekt. Nu 
kan er zittend gedoken worden. 

Dit kun je verder uitbouwen door het duiken staand te oefenen vanaf de lage kant. De 
handen kunnen in een hoepel worden geplaatst, waarna er door de hoepel heen wordt 
gedoken. Hierbij gaan de armen eerst het water in en als laatste de benen. Gaat dit 
goed, dan kun je hetzelfde proberen bij de hoge kant of van een startblok af. 

Opdracht 1: Ga zitten op de knieën in een goede duikhouding en duik van de lage kant. 
Opdracht 2: Ga staan en probeer te duiken van een lage of hoge kant. 

 

 

Oefening 14. Watertrappen 

Het maken van een been- (of arm) slag zorgt ervoor dat de zwemmer zich verplaatst. Bij 
watertrappen zorgt een beenslag ervoor dat het hoofd boven water kan blijven en de 
zwemmer zich dus kan redden in diep water. Maar aangezien het lichaam zo rechtop 
mogelijk in het water staat, zal ook de beenslag krachtig moeten zijn. Anders zal men 
snel zinken. 

Het watertrappen hoeft dus niet met rustige en gesloten beenslagen te gebeuren. Deze 
mogen juist wat sneller zijn, zodat er veel opwaartse stuwing zal plaatsvinden. Maar dit 
kost wel kracht en het watertrappen moet dus wel geregeld geoefend worden. Hiervoor 
kan de kant worden vastgehouden en laat men de handen steeds even los. Gaandeweg 
blijven de handen steeds langer los en houdt men het watertrappen dus steeds langer 
vol. 

Opdracht 1: Hou de kant vast en maak snelle en grote rondjes met de benen. 

Opdracht 2: Laat de kant steeds iets langer los, maar zorg ervoor dat je deze altijd kunt 
vastpakken wanneer je het watertrappen niet meer volhoudt. 
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Oefening 15. Door het zwemgat 

Het zwemgat kan tijdens het zwemtraject voor veel frustraties 
zorgen bij zowel de leerlingen als de zwemouders en de 
zweminstructeurs. Want na het springen of duiken van de kant 
moet er minimaal 3 meter onder water worden gezwommen 
en gaat de zwemmer door een zwemgat heen. En met dit 
onderdeel komen veel basiselementen samen. 

Zo moet er gesprongen worden, beweegt men voort onder 
water, moet de zwemmer zich oriënteren met de ogen open, is 
er een bepaalde zwemconditie nodig en moet deze kunnen 
vertrouwen op zichzelf. Dat allemaal tezamen maakt dat dit onderdeel één van de 
moeilijkste van het zwemdiploma A en B is. 

Gedurende het zwemtraject moet hier dus aandacht voor zijn. Allereerst kan er geoefend 
worden door stukjes onder water te zwemmen op veilig bodem. Er kan door hoepels 

de afstand steeds groter worden 
gemaakt of kan er gesprongen worden vanaf de kant, waarna er onder water wordt 
gezwommen. Ook kan het zwemgat worden opgetild, zodat je kind minder diep hoeft te 
zwemmen. Alles kun je dus uitbreiden en daarmee jezelf of je kind voorbereiden op het 
definitieve zwemgat. 

Opdracht 1: Zwem door poortjes of door een klein zwemgat heen. 

Opdracht 2: Oefen veelvuldig in het diepe, waarbij het gat dichterbij wordt gelegd of 
wordt opgetild. 

 

 

Oefening 16. Creëer succesbelevingen 

Het aanleren van nieuwe vaardigheden kost tijd en ieder kind of volwassene gaat hier 
anders mee om. Want waar de ene persoon 

een ander dit als een groot probleem ervaren. Vaak hebben zij 
nog niet het besef dat ze een onderdeel wel degelijk kunnen en missen het vertrouwen in 
hun eigen kunnen.  

Ieder persoon is uniek en zijn of haar persoonlijke gebruiksaanwijzing is de sleutel om 
moeilijke dingen te overwinnen. Allereerst moet de aspirant zwemmer vooral positief 
gestimuleerd te worden, waarbij er regelmatig een complimentje wordt gegeven. Ook al 
mislukt een poging, dan heb jij of je kind het toch ontzettend goed gedaan! Bekende 

proberen ga u  kunnen 
worden gebruikt om het leerproces van zowel kinderen als volwassenen te stimuleren. 
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Het opbouwen van de vaardigheden is de volgende stap om het zelfvertrouwen te 
verbeteren. Door elke keer kleine stapjes te maken, creëer je succesbelevingen en zal 
het zelfvertrouwen toenemen. Maak de stappen dus steeds iets moeilijker en blijf jezelf 
of je kind hierbij positief stimuleren. Uiteindelijk zal het zelfvertrouwen steeds verder 
toenemen, wat de zwemresultaten ten goede komt. 

Opdracht 1: Maak steeds moeilijkere sprongen. 
Opdracht 2: Zwem steeds iets verder onder water. 

 

 

Oefening 17. Ga eens thuis oefenen 

Zelf gaan oefenen (met je kind) moet uiteraard in het zwembad gebeuren, maar bepaalde 
onderdelen kunnen ook alvast thuis geoefend worden. Want door thuis te oefenen bereid je 
jezelf of je kind voor op de onderdelen die in de praktijk worden behandeld. Hierdoor zal je of 
jouw kind minder moeite hebben bij het zwemmen of het volgen van de instructies tijdens de 
zwemles. 

Het idee is als volgt: door veelvuldig te oefenen, gaat de beweging in het systeem zitten. In 
het water, waar de receptoren de huidige stand van de lichaamsdelen minder voelen, hoeft 
er minder over de beweging te worden nagedacht. En dat bespaart weer tijd tijdens het 
oefenen. 

Thuis oefenen is niet alleen maar van deze tijd: Want vroeger werd het geven van zwemles 
ook al gedaan op de zogenaamde Zweedse banken. Deze banken ken je misschien wel uit 
de gymzaal en ze werden dan ook veelvuldig gebruikt door schoolklassen die naderhand de 
bewegingen in het water moesten uitvoeren. 

Opdracht 1: Trek je tenen naar je toe, hou vast en laat weer los. Hiermee oefen je de 
sterke voeten van de school- of rugslag. 

Opdracht 2: Ga op een stoel zitten, buig je hakken naar de billen en maak een rondje. 
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Oefening 18. Omgaan met zwemangst 

Niet onder water durven gaan, de ogen dichthouden, niet durven te drijven of moeite 
hebben met het zwemgat; het zijn allemaal problemen die met zwemangst of 
watervrees te maken hebben. Het zijn vaak hardnekkige problemen die zowel de 
kinderen als hun ouders met de handen in het haar laten zitten. 

Helaas worden zwemangst en watervrees nog weleens onderschat. Het wordt vaak als 

dan vast wel goed.  
Maar deze aanname is maar schijn: want kinderen moeten iets doen waar ze 
emotioneel nog niet in staat zijn en dat kan voor veel angst zorgen.  

Gevolg van deze angst is vaak een emotionele blokkade, die steeds erger kan worden. 
Het kind zal bij aanvang van de zwemles of voorafgaand aan het vrij zwemmen, volledig 
blokkeren en niets meer doen. Uiteindelijk kan het zelfs zo erg worden dat deze 
kinderen nachten wakker liggen en bij elke nieuw activiteit (ook al heeft dit niets met 
zwemmen te maken) in huilen uitbarsten. 

Opdracht 1: Creëer veel succesbelevingen om het zelfvertrouwen te vergroten. 

Opdracht 2: Ga veelvuldig het probleem-onderdeel oefenen en begin met kleine 
stapjes. Probeer regelmatig een compliment te geven,. 

 

 

 

Oefening 19. Sneller richting een zwemdiploma 

Zwemmen is een vaardigheid die ieder mens zou 
moeten beheersen en zeker in ons waterrijke 
landje. Maar goed leren zwemmen kost wel 
aardig wat tijd, aangezien deze bewegingsvorm in 
het systeem gezet moet worden. Het is dan ook 
niet vreemd dat zowel kinderen als volwassenen 
1 á 2 jaar over het eerste zwemdiploma doen. En 
het kan ook best zo zijn dat voor sommige het 
zwemtraject veel langer duurt. 

Te lang op zwemles kan verschillende redenen hebben. Want misschien is er geen 
constantheid en worden lessen nietbraaf elke week gevolgd. Maar vaker nog ligt het 
probleem bij het moeilijke aan kunnen leren van de (complexe) zwembewegingen, angst 
voor een bepaald onderdeel of misschien zelfs door de zwemlesaanbieder zelf. Want in 
sommige zwembaden zijn de groepen erg groot, wisselen de instructeurs regelmatig of is 
er geen duidelijk zwemlesplan. 
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Om toch sneller het zwemdiploma te halen, kun je zelf al veel doen. En het belangrijkste 
is toch echt om zelf gaan zwemmen en bepaalde onderdelen zelf te oefenen. Bedenk dat 
een zweminstructeur vaak 12 á 13 leerlingen in een groep heeft en er vaak maar 45 
minuten aan lestijd is. Is een kind bang om onder water te gaan, of om te springen vanaf 
de kant, dan kan dit maar een beperkte tijd worden geoefend. Maar ga je zelf oefenen, 
dan kun je wel 100 onder water spelletjes doen en wel 1000 keer een gekke sprong 
maken. 

Zeker tijdens de eerste fase van het zwemtraject is veel gaan zwemmen belangrijk. Je 
(kind) leert beter omgaan met de eigenschappen van het water, bouwt zelfvertrouwen op 
en ontwikkelt stuwing om vooruit te komen. Ga dus regelmatig zwemmen en spring van 
de kant, ga van de glijbaan, zwem onder de fonteinen door, klim over matten en ga eens 
in de stroomversnelling. Zo hou je het leren zwemmen niet alleen nuttig, maar ook heel 
leuk! 

Weet je niet wat je zelf kunt oefenen, dan kan je waarschijnlijk met onze producten uit de 
voeten. In het Kennisplatform Zwemles voor kinderen  Een 
levenlang zwemmen , waarmee je aan de slag kunt. Maar ook onze e-books Leer 
uw kind zelf zwemmen Leren zwemmen voor volwassenen
over het sneller halen van een zwemdiploma. 
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Oefening 20.  Ga aan de slag met de Sportbibliotheek  

Zwemles geven en leren zwemmen lijkt misschien 
makkelijk, maar dat is het zeker niet. Want met zomaar 
iets doen, boek jij of je kind niet de vorderingen waar je 
op hoopt. En soms moet je ook gewoon om hulp 
vragen. Met onze jarenlange ervaringen in het 
zwemonderwijs helpen wij je graag! 

Als jij of je kind prima vorderingen maakt, dan kun je 
met het Kennisplatform of de e-books uit de 
Sportbibliotheek aan de slag. Maar het kan ook zijn dat 
je (kind) grotere problemen ervaart tijdens het leren 
zwemmen. Want misschien zit je kind al eindeloos op 
zwemles of heeft het veel last van zwemangst. Of 
misschien wil je wel advies over je eigen zwemtraject 
en de problemen die je hierbij ervaart.  

Niemand kan alles alleen, al denk je misschien van wel. Schroom dus niet om onze hulp 
te vragen. Want wij zijn hier specialist in! Zo pakken we met een Aquaconsult 
verschillende problemen aan. En met een privé zwemles ga je met onze 
zwemspecialisten aan de slag en krijg je (of je kind) alle aandacht die je nodig hebt. Ben 
je het zwemmen verleerd of twijfel je over de zwemvaardigheid van je kind, dan is de 
Zwem-APK misschien iets voor je. Wij testen de vaardigheden en brengen jou of je kind 
weer terug op het oude (veilige) niveau. 

En dit kan eng zijn (je stapt uit je comfortzone), maar soms moet je over je trots heen 
stappen! Want wanneer iets echt niet lukt, is er altijd een andere mogelijkheid. Je moet 
alleen wel zoeken naar welke mogelijkheden er zijn en voor jou of je kind werken. 
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Voor jou als lezer van dit e-book, heb ik nog een cadeautje toegevoegd. Omdat je door 

alle tips al redelijk wat weet over het leren zwemmen, krijg je 15% korting* op je 

eerstvolgende aankoop! 

In de Sportbibliotheek kun je dan ook nog gerichter met het geven van zwemles het 
zelf leren zwemmen . Hiervoor kun je het Kennisplatform, e-books, online 
cursussen of de speciale programma s gebruiken.  

Vul tijdens het bestellen de kortingscode e-book208  in en de korting wordt automatisch 
verrekend. 

 

 

 

 
*Met uitzondering van het gouden toegangsticket en het Ultimate Mix programma. Deze kortingscode 
correspondeert met het door jouw opgegeven e-mailadres en is dus niet overdraagbaar. 


