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Beste masterzwemmer,
 
GSA biedt je dit zwemboekje aan. Of je nu voornamelijk recreatief zwemt of je te 
pletter traint voor een wedstrijd, voor iedereen staat er handige informatie in. Van 
interessante weetjes over de trainingsopbouw, tot afspraken die zwemmers en 
trainers met elkaar maken om de trainingen prettig te laten verlopen.

Wij wensen je veel lees- en trainplezier!
Namens de wedstrijd- en trainingscommissie: Yolanda, Paulo en Rudolf.

Je bent een ´master´!

Ben je ouder dan 25 en duik je het water in voor een training, dan ben je per 
definitie een masterzwemmer. Klinkt een stuk beter dan ‘de veteranen’, zoals 
ze ons bij sommige andere sporten noemen. Een masterstraining ziet er niet 
veel anders uit dan die voor een jongere zwemmer, al zijn er wel wat speci-
fieke punten die voor masters van belang zijn:

- Juist bij masters is afwisseling in de trainingen van belang. Hierdoor blijft je 
lichaam veelzijdig fit. Wissel verschillende opdrachten af: zwem niet alleen 
langere afstanden op een laag tempo, maar zwem ook regelmatig sprintjes 
met een hoge slagfrequentie. Besteed ook veel aandacht aan techniek en 
coördinatie in plaats van alleen veel meters te maken. Als je bij een oefening 
zelf kan kiezen welke slag je zwemt, kies dan eens een andere slag dan de 
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zwemslag die je toch al veel zwemt. Elke slag belast immers weer een andere 
spiergroep en juist deze uitdaging en veelzijdigheid houdt je lichaam in goede 
conditie. 

- Doe een goede warming-up, zowel op de kant als in het water (zie het vol-
gende artikel). Het lichaam komt iets langzamer op gang dat bij de jonkies, 
dus rustig opwarmen waardoor hart, longen en spieren op gang komen, helpt 
om het maximale uit je training te halen. 

- Doe regelmatig coördinatie- en ademhalingsoefeningen. Coördinatieoe-
feningen zijn van belang om je techniek te verbeteren. Techniek is de basis 
van zwemmen. Bovendien vergen de meeste coördinatieoefeningen ook een 
zeker lenigheid, die van belang is om technisch goed te blijven zwemmen. 
Ademhalingsoefeningen zijn goed voor de elasticiteit van je longen. Die elas-
ticiteit gaat achteruit naarmate je ouder wordt, maar dit kun je positief beïnv-
loeden door ademhalingsoefeningen (zoals 1 op de 4 armslagen ademhalen). 

 Zwemmers kunnen ook ná hun 40ste nog een persoonlijk record zwemmen.   
 Reden daarvan is verbetering van hun techniek. Zwemmen heet dus niet voor
  niets een technische sport. 

 
Hoe is een training opgebouwd?

Een zwemtraining bestaat uit 3 hoofdonderdelen: 
1. een warming-up
2. de eigenlijke training, meestal onderverdeeld in 

twee kernen
3. de cooling down ofwel uitzwemmen

Warming up
Een goede warming-up voorkomt kramp en blessures. Het nut van de warming-up 
is kort gezegd je lichaam voor te bereiden op de inspanning die komen gaat door:
1. het opwarmen van je spieren. Je spieren werken het beste bij een temper-

atuur van ongeveer 37°C, terwijl je arm- en beenspieren in rust een temper-
atuur van 34°C hebben.

2. het verbeteren van je doorbloeding voor de toevoer van energie en het afvo-
eren van afvalstoffen

3. het op gang brengen van de warmteafgifte (zodat je halverwege niet 
 ontploft ;-)
4. het soepel maken van pezen en gewrichten.
Je doet zowel een warming-up op de kant, als in het water.
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Op de kant
Draai je schouders los, evenals je armen, je enkels en je liezen (dit laatste vooral 
voor de schoolslag). Het losdraaien van de enkels voorkomt bijvoorbeeld dat je 
kramp krijgt onder je voet of in je kuit. Je schouders en je armen worden veel 
belast bij het zwemmen: door deze los te draaien verbeter je de doorbloeding 
en warm je de gewrichten op. Ga bij het losdraaien van een laag tempo en kleine 
bewegingen langzaam naar een hoger tempo en wat grotere bewegingen.
Naar het zwembad fietsen is óók een goede warming-up voor je lichaam.

In het water
Zwem alle slagen die je in de training gaat doen, ook tijdens je warming-up. Begin 

altijd met borstcrawl en rugslag en 
doe pas aan het eind van de warm-
ing-up de meer belastende slagen 
zoals schoolslag en vlinderslag. Voer 
het tempo langzaam op naarmate 
je warmer wordt. Hard zwemmen 
tijdens de warming-up heeft een con-
traproductief effect; maak er geen 
wedstrijdje van.
 Een goede warming-up is altijd 
toegespitst op de kernen die volgen. 

Volgen er bijvoorbeeld sprints, dan is de warming-up wat langer omdat er naar 
een hoger tempo gewerkt moet worden. Ga je veel rugslag zwemmen, dan moet 
die slag ook in je warming-up zitten. 

De kern van de training
Het hoofdmenu van een training bestaat meestal uit twee kernen. Elke kern richt 
zich op een specifiek doel, bijvoorbeeld op het verbeteren van je techniek of op 
het vergroten van je uithoudingsvermogen, kracht of snelheid.
 Voor elk van deze doelen zijn specifieke trainingsoefeningen. Zo zul je het 
duurvermogen verbeteren door langere afstanden te zwemmen op een niet al 
te hoog tempo; je kracht door weerstandsoefeningen of ultrakorte sprints van 
maximaal 15 m; je snelheid door wat langere sprints met veel rust; en je borst-
crawlkeerpunt door techniekoefeningen. Elke set van oefeningen kent een aantal 
variaties in:
- tempo, bijv. op 50%, 80% of 100%
- afstand, bijv. 15m, 200m of 1500m
- rust, bijv. 10, 30 of 60 seconden 
- aantal herhalingen, bijv. 1x, 5x of 10x
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Elk onderdeel heeft een belangrijke functie voor wat je precies traint. Soms kun-
nen minieme aanpassingen in deze combinatie al het verschil maken of je het één 
of het ander traint. Hou je dus zoveel mogelijk aan de rusttijden en het gevraagde 
tempo. Zo zijn soms korte rusttijden nodig om een bepaalde trainbare factor te 
verbeteren, hoewel je liever wat langer zou uitrusten ;-). Lukt een bepaalde oefen-
ing niet, overleg dan even met de trainer. Het kan bijvoorbeeld verstandiger zijn 
om je tempo iets aan te passen en niet de rust.
 Welke kernen er wanneer worden gezwommen is niet iets wat de trainer 
willekeurig bedenkt, maar waarover van tevoren goed is nagedacht in een week-
plan. Dit weekplan vormt weer een onderdeel van het zogenaamde jaarplan. 
Geïnteresseerden vinden achterin dit boekje een overzicht van de verschillende 
trainingsdoelen die je in een kern tegen kunt komen.

Het uitzwemmen
….. is ook heel belangrijk om je lichaam langzaam naar een ruststaat te brengen. 
Het is dus niet de bedoeling dat je oververhit het bad verlaat. Goed uitzwemmen 
zorgt er ook voor dat melkzuur en andere afvalstoffen afgevoerd kunnen worden, 
waardoor je na een training sneller herstelt.

Hoeveel keer per week trainen?
Het advies is om ten minste twee keer in de week te trainen. Zo houd je je con-
ditie op peil. Wil je jezelf substantieel verbeteren, kom dan ten minste drie keer 
per week zwemmen. Trainingen zijn zo op elkaar afgestemd, dat je elke training 
kunt doen, áls je je tenminste houdt aan de trainingsopdrachten en opgegeven 
snelheden. Regelmatig komen helpt natuurlijk ook ;-). Pittige trainingen worden 
afgewisseld met hersteltrainingen. Als je nog wat zware spieren of spierpijn hebt 
van de vorige training, kom dan wel gewoon naar de training: een lichte inspan-
ning helpt je hiervan af. Heb je tóch het gevoel dat de trainingen te zwaar voor je 
zijn, overleg dan even met je trainer. 
 Ben je beginnende zwemmer of heb je een tijd niet gezwommen? Dan kan 
het handig zijn om het aantal trainingen per week langzaam op te bouwen. Begin 
bijvoorbeeld met twee keer per week en ga na een paar maanden over naar drie 
keer per week. Ben je daar aan gewend, dan kun je vervolgens vaker zwemmen als 
je de mogelijkheid daartoe hebt. Belangrijkste hierbij is dat je goed naar je lichaam 
luistert. Een beetje spierpijn en moe zijn is niet erg, maar ben je uitgeput of blijven 
je schouders pijn doen, neem dan even gas terug. 
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Hoe is een trainingseizoen opgebouwd?

Of je nu vooral recreatief zwemt of meer voor wedstrijden traint: afwisseling in 
wat je traint blijft belangrijk. Na drie tot zes weken past je lichaam zich aan een 
bepaalde traininginspanning aan. Zou je dus het hele jaar door hetzelfde aantal 
baantjes zwemmen, dan boek je na een paar weken geen vooruitgang meer. Bij 
zwemtrainingen proberen we specifiek de volgende factoren te verbeteren of 
onderhouden:
1. techniek en coördinatie
2. kracht
3. snelheid
4. capaciteit (aëroob en anaëroob)
5. vermogen (aëroob en anaëroob)

De eerste drie spreken voor zich. Techniek is, zeker in het begin, het belangrijk-
ste om goed onder de knie te krijgen. Het heeft immers weinig zin je te focussen 
op hard zwemmen als je jezelf hiermee een verkeerde slag aanleert. Wat meer 
gevorderde zwemmers kunnen zich ook bezighouden met het verbeteren van hun 
capaciteit en vermogen. Deze slaan respectievelijk op hoe lang je iets kan volhoud-
en en met welke snelheid je dat kan volhouden. Bij een aërobe training train je je 
duurvermogen. Dat vermogen heb je nodig om langer dan 100 meter te zwem-
men. Bij anaërobe trainingen leer je om op snelheid te zwemmen; je lichaam 
leert om te gaan met verzuren, zodat je langer dan 25 meter op flinke snelheid 
kan zwemmen. Dat je bij deze oefeningen moet hijgen als het goed is ;-) verbetert 
trouwens ook de elasticiteit van je longen. 

Een zwemseizoen wordt meestal ingedeeld in drie perioden, waarbij steeds elke 
genoemde factor geprikkeld wordt. Zo halen zowel de recreatieve zwemmer als 
de wedstrijdzwemmer het meeste uit hun training. Voor de wedstrijdzwemmers 
worden de eindes van elke periode meestal zo gepland dat hun prestatiepiek 
samenvalt met een belangrijke wedstrijd. Elke periode bestaat weer uit drie ‘sub-
periodes’. Kort toegelicht zijn dit:
1. een algemene voorbereidingsperiode, waarin je conditie opbouwt. Deze 

trainingen zijn gericht op verbeteren of vasthouden van je techniek en het 
opbouwen van je capaciteit. 

2. een specifieke voorbereidingsperiode: waarin je snelheid en vermogen op-
bouwt. Dat wil zeggen op tempo zwemt en dit voor meer dan 25 meter pro-
beert vast te houden. Tussendoor krijg je steeds minder rust, zodat je lichaam 
leert om met verzuring om te gaan. Zo’n pittige trainingskern wordt altijd 
afgewisseld met wat rustiger zwemmen, zodat je goed kunt herstellen. Deze 
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wat zwaardere kernen zijn juist ook voor masters goed, omdat uit onderzoek 
blijkt dat bij hen o.a. de slagfrequentie meer op peil gehouden moet worden 
dan bij de jonkies.

3. een wedstrijdperiode: dit is de laatste week voor het einde van een hoofd-
periode. Deze week bestaat uit relatief wat rustigere trainingen, waarin het 
lichaam herstelt en tegelijkertijd snelheid vasthoudt. 

Zoals gezegd komt op deze manier zowel voor de recreatieve als de wedstrijdz-
wemmer alles aan bod.

 Pieter van den Hoogenband: Het zit ‘m niet altijd in harder trainen, maar 
 juist slimmer!

Voeding voor, tijdens en na een training

Je kunt veel bereiken of ongemakken voorkomen door wat simpele tips te volgen:

Drinken
- Door vooraf, tijdens en na de training 

voldoende te drinken, verbeter je de 
afvoer van afvalstoffen die tijdens een 
training ontstaan

- Voldoende drinken tijdens het zwem-
men vermindert ook de kans op kramp.

- 2% vochtverlies zorgt voor 20% pr-
estatievermindering, dus neem een 
bidon mee voor aan de badrand. Neem 
tussendoor regelmatig een paar slok-
ken. Bij 15 min. trainen verlies je zo’n 
150-250 ml vocht. Het vochtverlies bij 
1 uur trainen is 600 ml tot 1 liter. Drink dus ongeveer 1 bidon.

- Je krijgt pas dorst bij 2% vochtverlies, dus als je dorst krijgt, ben je eigenlijk al 
te laat.

- Drink het liefste ‘sportdrank’, geen water. Je lichaam heeft koolhydraten nodig 
tijdens een training van een uur; deze koolhydraten zitten in sportdrank. Je 
kunt overigens heel makkelijk je eigen sportdrank maken met aanmaaklimon-
ade, diksap of vruchtensap en een snufje zout. 

- Drink geen alcohol na de training: je lever is al hard aan het werk om alle 
afvalstoffen van de training te verwerken. Bovendien vertraagt alcohol je 
herstel.



 7

Eten
Zorg dat je ‘brandstoftank’ vooraf gevuld is en weer bijgevuld wordt na de inspan-
ning.
 Vóór de training: eet op tijd, dat wil zeggen ongeveer 2 uur voor de training. 
Zodoende heeft je lichaam voldoende tijd om het eten te verwerken. Eet ge-
varieerd en voldoende groente en fruit, zodat je voldoende vitaminen en miner-
alen binnenkrijgt. Eet bovendien genoeg eiwitten en koolhydraten. Deze zijn nodig 
om de spiervezels te herstellen en glycogeen aan te maken, een belangrijke stof 
die je nodig hebt om te presteren. Ontbijt altijd goed.
 Na de training: eet iets met koolhydraten direct na de training, zoals een 
boterham met banaan, een energiereep of een glas vruchtensap. Als je binnen 
30 minuten na de training je koolhydraten aanvult, herstelt je lichaam beter en 
sneller van de training. Vermijd vette producten als volle melkproducten, koek, 
chocolade en chips.

 Wist je….. dat het niet handig is om koolzuurhoudende dranken te drinken voor  
 een training of wedstrijd? Tijdens het zwemmen krijg je last van oprispingen.

Handige hulpmiddelen

Sommige zwemmers hebben verbazingwekkend grote zwemtassen. Je zou denken 
dat ze alleen een zwembroek of badpak nodig hebben, maar niets minder waar! 
De volgende attributen maken je zwemleven een stuk aangenamer of effectiever:

- Slippers: ze houden je voeten gezond
- Een gevulde drinkfles: zie het artikel over voeding
- Een zwembril, evt. op sterkte. Een bril is stukken beter voor je ogen. Een 

zwembril op sterkte is een absolute must voor de brildragers onder ons. Je 
kunt ze bestellen via Internet met allerlei verschillende sterktes, ook voor 
links en rechts!

- Een badmuts: voor een hydrodynamisch gevoel, een flitsend uiterlijk of een 
manier om je haar uit je gezicht (en zwemwater) te 
houden.

- Kleine flippers (zoomers) zijn heel handig bij het aan-
leren van de vlinderslag, maar ook bij andere tech-
niekoefeningen. Zwem wel eerst goed in om kramp te 
voorkomen.

- Een pull buoy. Dit stuk schuim geeft drijfvermogen bij oefeningen waarbij je 
alleen je armen gebruikt.
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- Een zwemplankje: Idem, maar dan voor oefeningen waar-
bij je alleen je benen gebruikt.

- Handpaddles of –gloves. Deze zijn heel handig om de 
stand van je handen in het water te corrigeren.

- Snorkel. De handigste voor het aanleren van een goede 
zwemtechniek is die waarbij de snorkel aan de voorkant 
zit voor stabiliteit (zie foto). Het effect van de snorkel zit 
‘m in het feit dat je niet je hoofd hoeft te bewegen om 
adem te halen.

Zo zit die zwemtas wel aardig vol! En vergeet natuurlijk je handdoek niet ;-)
Na het zwemmen kun je thuis ook nog aan de slag door filmpjes over techniek te 
bekijken. Bijvoorbeeld de KNZB-dvd die speciaal voor volwassenen is gemaakt (zie 
de KNZB- webshop: www.knzb.nl/shop) Of bekijk de filmpjes op de site van Go 
Swim op Internet (www.goswim.tv). Deze zijn inhoudelijk van hoge kwaliteit, wat 
helaas lang niet van alle Internetfilmpjes gezegd kan worden.

Tot slot kun je ook aanvullend landtraining doen. Hiervoor is goede begeleiding bij 
een sportschool aanbevelenswaardig om de oefeningen juist uit te voeren en zo 
blessureleed te voorkomen. Welke oefeningen relevant zijn voor zwemmers kom 
je bijvoorbeeld te weten via de KNZB-dvd landtraining of een specifieke gids (o.a. 
Conditioning for swimmers. A guide to land-based training of The Ultimate Guide 
to weight Training for Swimming).

Zwem-etiquette

“Hoe heurt het eigenlijk?” is een vraag die je niet alleen aan tafel kunt stellen, 
maar die ook relevant is in een zwembad ;-) Onderstaande algemene afspraken 
zorgen ervoor dat jij, je baangenoten en je trainer een plezierige en veilige training 
hebben. 

Vóór de training
- Het fijnste is als je ongeveer een kwartier voor aanvang van de training 

aanwe-zig bent. Zo heb je de tijd voor je broodnodige warming-up (zie elders 
in dit blad) en het inleggen van de lijnen en rugslagvlaggen. En, door op tijd 
aanwezig te zijn, help je de trainer een handje om een goede baanindeling te 
maken.

- Meld een gezondheidsprobleem, blessure of iets anders liefst vooraf aan 
de trainer. Hij/zij kan hier rekening mee houden en je eventueel goede tips 
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geven.
- Begin op tijd aan je training. De trainer steekt veel voorbereidingstijd in het 

maken van een passende training en stemt die training af op de tijdsduur van 
1 uur. 

Tijdens de training
- De snelste zwemmer gaat voorop. Wie dit is, kan wisselen per slag/type op-

dracht. Pas de zwemvolgorde zo nodig tussentijds aan.
- Vertrek pas 5 seconden na de zwemmer voor jou. ‘Bumperklevers’ zijn niet 

alleen irritant, maar ook gevaarlijk: bij keerpun-
ten zit je te dicht op elkaar. Zwem je dicht op je 
voorganger, dan zit je bovendien in diens ‘slip 
stream’, wat inhoudt dat je niet op eigen kracht 
zwemt (want je wordt meegezogen).

- Zwem je desondanks toch sneller dan je voor-
ganger, overleg dan dat jij voorop gaat bij de 
volgende start.

- Zwem je tijdens langere afstanden sneller dan 
degene voor jou, tik dan 1 keer tegen zijn of haar 
voeten. Degene die voor jou zwemt, weet dan 
dat jij wilt passeren en laat jou bij het eerstvol-
gende keerpunt voor gaan. Haal dus niet in ti-
jdens het zwemmen. Dit is niet alleen gevaarlijk, 
maar ook onrustig voor je baangenoten. Is het 
tijdens een training heel erg druk, pas dan je snelheid aan de groep aan.

- Hinder je medezwemmers niet:
- maak meteen na je aantik ruimte voor de zwemmer achter jou door naar 

links te stappen (vanuit jouw perspectief). Zodoende kan degene achter jou 
ook zijn of haar baan afmaken.

- zwem je de baan om wat voor reden niet uit, ga dan opzij zodat degene na 
jou wel kan doorzwemmen.

- sta je om wat voor reden dan ook langer aan de kant terwijl de anderen 
zwemmen, zorg er dan voor dat je baangenoten hun keerpunt kunnen maken 
of ga anders het water uit.

- duik of spring niet in een baan waar al mensen zwemmen. 

Na de training
Help mee met het opruimen van de lijnen en de eventuele hulpmiddelen die 

tijdens de training gebruikt zijn, zodoende hoeft de trainer niet al het werk te 
doen.
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Test je vooruitgang

Er zijn een aantal test waarmee je vrij gemakkelijk je vooruitgang of vaardighede 
kunt meten. De tests die hieronder staan, zou je met een tussenperiode van 4 
weken twee keer kunnen doen. 

Naam Wat test 
het?

Wat moet je doen? Wat zegt de uitslag?

T-20 of 
T-30

Deze meet 
je maximale 
duurtempo, 
ofwel hoe 
goed je 
uithoudings-
vermo-gen 
(en techniek) 
op dat mo-
ment is

Je zwemt 20 (of 
30) minuten achter 
elkaar en probeert 
zoveel mogelijk 
meters te zwem-
men. Je telt zelf het 
aantal banen. Na het 
eindsignaal meld je 
jouw afstand aan de 
trainer

Hoe meer meters je maakt in 20 
minuten, hoe beter het natuurlijk 
is. Maak je meer meters dan bij 
de vorige test, dan is je uithoud-
ingsvermogen en/of techniek 
vooruitgegaan. 

Onder-
water-
fasetest

Deze meet 
hoe lang 
jouw maxi-
male onder-
waterfase is

Je zet af van de kant 
en een ander meet 
hoe lang jouw onder-
waterfase is bij een 
bepaalde slag

Hoe meer afstand je onder 
water kunt maken, hoe beter het 
uiteraard is. Als extra kun je hier 
nog aan toevoegen hoe lang je er 
over doet om de onderwaterfase 
te maken

Zwolf Deze meet je 
snelheid in 
combinatie 
met het 
aantal slagen 
dat je maakt

Je krijgt 4 pogingen. 
Per baan van 25 me-
ter tel je jouw slagen 
en een ander meet 
je tijd in seconden. 
Tel deze bijelkaar 
op en noteer dit. 
Probeer een zo laag 
mogelijke score te 
halen. Varieer in hoe 
je zwemt: gewoon de 
‘beuk erin’, of juist 
heel technisch of iets 
ertussenin

Als je over 25m schoolslag 24 
seconden doet en je hiervoor 10 
slagen nodig hebt, dan is je score 
34. Zwem je vervolgens deze 
afstand in 24 sec., maar met 9 
slagen, dan heb je een score van 
33. Met 1 slag minder heb je ef-
ficiënter gezwommen. Je kunt zo 
uitvogelen wat voor jou het snel-
ste is:  zwemmen met je hoogst 
mogelijke slagfrequentie, of juist 
focussen op het vasthouden van 
je techniek
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Slag- Deze meet je 
slaglengte,  
ofwel de 
afstand die 
je aflegt met 
één zwemcy-
clus

Je zwemt drie keer 
10 meter op maxi-
male snelheid. Een 
persoon meet je tijd; 
een ander je slag-
frequentie. Hieruit 
kan je slaglengte 
berekend worden

De uitslag kan bijvoorbeeld 
1.37m zijn. Dat wil zeggen dat 
je gemiddeld 1 meter en 37 
centimeter per zwemslag maakt. 
Met een slaglengte van 1,54 
zwem je efficiënter, want je komt 
17 centimeter verder met 1 slag. 
Deze test zegt dus iets over je 
slagefficiëntie

Keerpun-
tentest

Deze meet 
hoe snel je 
een keer-
punt maakt

Je zwemt een paar 
keer een afstand 
mèt een keerpunt op 
volle snelheid

De tijd wordt gemeten 5m voor 
en 5m  na je keerpunt

Techniek-
test (met 
relabca-
formuli-
er)

Deze meet 
je plus- en 
minpun-
ten op een 
bepaalde 
slag 

Een paar banen 
zwemmen in een 
bepaalde slag zodat 
de trainer een anal-
yse kan maken.

Op een relabca-formulier staat 
wat je de komende tijd het beste 
kunt verbeteren. En je trainer legt 
uit hóe

Geheimen van de zwemtraining 1: onze energiesystemen

Je kent vast wel de Duracell-reclame met die 
schattige roze konijntjes. Het konijntje met 
de Duracell-batterijen huppelt, trommelt 
en danst nog vrolijk verder als alle andere 
konijntjes al lang zijn ingestort. Hoe worden 
wij nu in het zwembad dat Duracell-konijntje? 
Om die vraag te beantwoorden, zoom ik in op 
de batterijen die ons lichaam energie leveren. 
Het zijn er 3: de zuurstofbatterij, de melkzuur-
batterij en de fosfaatbatterij.

Een hele belangrijke batterij is ons zuurstofsysteem. Deze levert energie door 
vetten of koolhydraten te verbranden. Vetten verbrand je alleen als je lang (een 
uur) en tamelijk langzaam (tot 70% van je snelheid) zwemt. Als je tussen de 70% 
en 85% zwemt, schakelt je lichaam voor de energievoorziening over op koolhy-
draten, omdat vetten nu eenmaal niet snel genoeg om te zetten zijn in energie. 
De grote kracht van deze batterij is dat hij lang werkt, als je hem tenminste goed 
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getraind hebt. Dan kun je er wel uren op zwemmen, zij het niet op een superhoog 
tempo. Het zuurstofsysteem heeft nog andere nadelen:
- In vergelijking met de melkzuur- en fosfaatbatterij geeft dit systeem een rela-

tief geringe energieproductie.
- Het duurt een minuut tot 1 ½ minuut tot dit systeem maximaal energie bi-

jdraagt aan je inspanning. Dit houdt in dat de andere twee batterijen je eerst 
op gang moeten helpen tijdens een training of wedstrijd.

Het goede nieuws is dat je zuurstofsysteem het best trainbare systeem is, al gaan 
de lichamelijke aanpassingen vrij langzaam. Dit soort trainingen – veel meters 
maken, met relatief weinig rust, maar niet op een al te hoog tempo- moet je dus 
veel doen.

Het tweede systeem, het melkzuursysteem, springt bij als het zuurstofsysteem 
niet genoeg energie levert. Bijvoorbeeld aan het begin van een inspanning of als 
je heel hard zwemt. Dat is heel fijn, maar heeft ook een schaduwkant. Dit sys-
teem doet zijn naam namelijk eer aan en produceert melkzuur als afvalstof bij de 
productie van energie. Je verzuurt dus! Hoe goed je dit systeem kunt trainen -hoe 
goed je dus met je verzuring om kunt gaan- hangt af van de hoeveelheid witte 
en rode spiervezels in je lichaam. Kortom: het verschilt van persoon tot persoon. 
Het melkzuursysteem train je door op hoge snelheden (> 85%) te zwemmen. Je 
lichaam moet dan leren om met de hoge lactaat/melkzuurpercentages om te 
gaan. Pas wel op: dit soort trainingen moet je nooit langer dan twee weken achter 
elkaar doen en nooit meer dan twee keer per week. Want overtraining heeft hier 
een averechts effect. 

Als je zuurstofsysteem trouwens eenmaal goed op gang is gekomen, helpt 
het ook om het melkzuur in je bloed weer af te voeren, zodat je niet al teveel 
verzuurt. Dit zal echter niet meer helpen als je bij een 200-meterwedstrijd veel 
te hard van start bent gegaan: je verzuurt dan zo erg dat je steeds langzamer 
gaat zwemmen. Je ‘roze konijntje’ is dan niet meer te helpen en kan afgevoerd 
worden…

Het derde systeem, het fosfaatsysteem, heeft niet de eerdergenoemde nadelen 
van beide andere systemen: het komt supersnel op gang en levert ook nog de 
meeste energie per seconde! Maar toch zit er een addertje onder het gras: de 
batterij van dit systeem is ook supersnel leeg. Bij maximale inspanning al binnen 
10 seconden! Net genoeg dus om van het startblok te duiken en de eerste 10 
meter te zwemmen… En dan duurt het ook nog eens 1 minuut eer deze batterij 
weer grotendeels opgeladen is. In hoeverre je fosfaatbatterij trainbaar is, is bij 
geleerden nog onderwerp van discussie. De geijkte oefenmethode is het doen 
van korte sprints van maximaal 25 meter. Je snapt dan waarschijnlijk ook waarom 
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er tussen de korte sprints veel rust moet zitten: je fosfaatbatterij heeft immers 
1 minuut nodig om weer op te laden. Ondanks het feit dat je maar een korte 
afstand spint, heeft die lange rust dus een functie. Neem je kortere rust, dan train 
je eerder je melkzuurbatterij. Een ander effect van korte sprints is trouwens dat je 
oefent op spierkrachtontwikkeling en het volhouden van een hoge, effectieve slag-
frequentie. Om dit te kunnen bolwerken, heeft je lichaam ook rust nodig tussen 
de sprints. Gewoon rustig een minuutje aan de kant hangen dus, eventueel wat 
bijkletsen en opladen om weer 25 meter te kunnen knallen!

Al met al verklaren deze energiesystemen waarom we steeds verschillende train-
ingen doen. Als we de hele tijd hetzelfde zouden doen, schieten we onherroepelijk 
te kort op een bepaald onderdeel van onze race. Of erger nog: we trainen con-
traproductief. En dat willen we ons roze konijntje toch niet aandoen!

Trainingsdoelen

Hieronder vind je de belangrijkste trainingsdoelen die je als (master)zwemmer te-
gen kunt komen in een training. Er zijn ook verschillende combinaties tussen deze 
doelen moegelijk, bijvoorbeeld Techniektraining en Aëroob 1, of Lactaatproductie 
en Frequentietraining.

Techniektraining 
Doel: het verbeteren van een 
(onderdeel van je) zwemslag.

Aëroob 0 
Doel: het herstellen of er lang-
zaam weer in komen na de 
vakantie. Dit is een gemakkeli-
jke, afwisselende training.

Aëroob 1 (basic endurance)
Doel: het opbouwen van je basale conditie (aërobe capaciteit) door op een vrij 
lage snelheid van 60-70% langere afstanden vanaf 100m te zwemmen. Bijkomend 
voordeel: vetverbranding :-). Energievoorziening: voornamelijk zuurstofsysteem.

Aëroob 2 (treshold endurance)
Doel: het verbeteren van je conditie (aërobe capaciteit) door op een wat hoger 
tempo van 75-85% langere afstanden te zwemmen -of kortere afstanden met 
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minder rust. 
Energievoorziening: voornamelijk zuurstofsysteem.

Aëroob 3 (overload endurance) 
Doel: het verbeteren van je aëroob vermogen door op de rand van verzuring te 
zwemmen (85-90%) op een langere afstand. Hierbij probeer je ook op snelheid je 
techniek vast te houden. 
Energievoorziening: zuurstofsysteem en melkzuursysteem.

Lactaatproductie
Doel: het verbeteren van je anaërobe capaciteit door de combinatie van hoge 
snelheid (90-100%) en relatief lange rust. Zo train je jouw lichaam om te gaan met 
verzuring in je spieren. Bovendien train je op kracht en toename van je maximale 
sprintsnelheid. De afstand zijn hierbij relatief kort: 25 tot 50 meter.
Energievoorziening: voornamelijk melkzuursysteem.

Lactaattolerantie
Doel: het verbeteren van je anaëroob vermogen door langer op maximaal tempo 
(100%) te zwemmen, zodat je lichaam en geest steeds beter door de verzuring van 
je spieren heen leren zwemmen. 
Energievoorziening: voornamelijk melkzuursysteem.

Powersprint 
Doel: het verbeteren van je snelheid, kracht en coördinatie door hele korte af-
standen (max. 15 meter) op volle kracht te zwemmen. 
Energievoorziening: voornamelijk fosfaatsysteem.

Wedstrijdwarming-uptraining
Doel: het verbeteren van je wedstrijdvoorbereiding door je warming-up-program-
ma te oefenen. Dit is zowel een mentale als fysieke training.

Frequentietraining 
Doel: het leren je zwembewegingen snel en effectief uit te voeren door te variëren 
in de hoeveel slagen die je per baan maakt. 

Ademnoodtraining 
Doel: het laten wennen van je lichaam en geest aan minder ademhalen, met als 
bijkomend effect een betere technische uitvoering van de zwemslag door minder 
hoofdbewegingen. 
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Geheimen van de zwemtraining 2: hoe bepaal je het juiste tempo?

Hoe bepaal je nu of je op 70% of 80% zwemt? Hiervoor bestaat een moe-
ilijke en makkelijke methode. De moeilijke versie gaat uit van je snelste tijd 
op een afstand. Stel, je moet in een 25m-bad op 75% zwemmen op 100 m 
borstcrawl. Dan neem je je snelste tijd op die afstand en telt daar 2 secon-
den bij op (als je in de training tenminste geen startduik doet). Als je PR 1 
min.18 is, ofwel 78 seconden, dan kun je de volgende rekensom maken:

pr in sec. X 100 =  sec. te zwemmen tijd
75%

Dat levert dan in ons voorbeeld op: 
80 sec.X 100= 800 : 75 = 106 seconden = 1 min. 46 sec.
75%

Je zou dus over de 100 m borstcrawl 1 minuut 46 seconden moeten doen. 
Waarschijnlijk ene stuk langzamer dan je denkt! Maar zoals gezegd, dit is 
het ingewikkelde verhaal. Misschien traint Ranomi Kromowidjojo zo, voor 
jouzelf is het makkelijker om meer op gevoel te zwemmen. Je zou dan de 
volgende gevoelssnelheden aan kunnen houden:

- 50%: je zwemt heel rustig, maar je zinkt ook weer niet ;-)
- 60%: een heel rustig tempo, waarin je goed kunt nadenken over je 

boodschappenlijstje, maar liever nog over je juiste techniek. Als je 
aantikt hijg je zeker niet.

- 70%: een lekker vlot tempo waarbij je al een beetje je best moet doen 
om goed de vaart erin te houden. Maar je kunt dit tempo wel een 
tijdje volhouden.

- 80%: een pittig duurtempo, maar je verzuurt nog niet; hijgen mag nu 
wel een beetje ;-)

- 85%: een pittig tempo; je verzuurt nu wel al een beetje. Je moet flink 
je best doen om dit tempo langere tijd vol te houden.

- 90%: een heel hoog tempo, maar nog niet maximaal.
- 100%: wedstrijdsnelheid ofwel volle bak op de afstand die je zwemt. 

Je verzuurt gegarandeerd of anders doe je iets niet goed (tenzij je 
slechts een 25- metersprint of korter maakt.)

Voor wie niet weet wat verzuren is: verzuring is de pijn die je voelt als je 
van de begane grond via de trap naar de twaalfde verdieping loopt, ofwel 
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de pijn die je in je spieren voelt door opeenhoping van melkzuur tijdens 
een zware prestatie. Dit moet je dus niet verwarren met de spierpijn 
achteraf…

Trainers

Yolanda Mante 
Ik schrijf samen met AnneMarie al 3 seizoenen alle 
zwemtrainingen voor GSA. Al vanaf 2005 geef ik train-
ing binnen GSA. Ik ben eerst opgeleid als techniektrain-
er door de KNZB (diploma trainer wedstrijdzwemmen 
A) en later nog breder als coach en trainingenmaker 
(diploma niveau 3). Deze editie van dit zwemboekje heb 
ik speciaal gemaakt voor de KNZB: de bond gaat het 
onder alle masterclubs in Nederland verspreiden. Zo 
loopt GSA als masterzwemclub voorop en daar ben ik best een beetje (lees: 
boel) trots op! Omdat techniek het allerbelangrijkste is voor een zwemmer 
(recreant of wedstrijdzwemmer) besteden we daar dit seizoen op maan- en 
vrijdagen extra aandacht aan. Maar nieuwe (gediplomeerde) trainers heb-
ben we daarvoor nog steeds hard nodig. Heb jij interesse in een opleiding 
waar je ook als zwemmer ontzettend veel van leert? Spreek me aan!
 

Ruud Endenburg 
Mijn naam is Ruud Endenburg. Naast mijn 
werk als teamleider bij een technisch bedrijf 
probeer ik zoveel mogelijk keren per week te 
zwemmen. Ik ben al 16 jaar lid van GSA en 
ooit in baan 1 begonnen.  Sinds 2011 sta ik af 
en toe als trainer langs de kant 

Rudolf Post 
Er zitten zoveel positieve kanten aan goed leren 
zwemmen. Het leren zelf , het verbeteren en 
perfectioneren van de techniek is een ware uitdag-
ing. “Oh, moet het zo”. Zelf zwemmen en training 
geven zijn kanten van dezelfde medaille. Ik vind het 
heerlijk.
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Jos Kuijs
Natuurlijk komen zwemmers om gewoon lekker te 
zwemmen, maar de meesten willen ook hun slag verbe-
teren, een nog betere conditie krijgen of gewoon aan-
dacht. Daar werk ik graag aan mee. En als de zwemmers 
in de baan daar zelf niet toe in staat zijn, zorg ik graag 
voor orde in de baan. Hou afstand! neem de rusttijden 
in acht! stem met elkaar af! Alleen dat zwemwater in die 
oren is dan wel eens lastig.

Johan Bos
Als trainer hoop ik met aanwijzingen de techniek 
van de zwemmers te verbeteren en natuurlijk ook 
het plezier in het zwemmen te vergroten.
En het blijft belangrijk dat de zwemmers goed op 
elkaar letten en rekening met elkaar houden. 
Het is nu het derde seizoen dat ik langs de badrand 
sta en ik begin het steeds leuker te vinden.

Dia Huizinga
Mooie dingen waar ik van geniet zijn:
De blijde en verwachtingsvolle gezich-
ten van de zwemmers die omhoog ki-
jken als ik ze instructies geef. Als ik zie 
dat zwemmers door mijn aanwijzingen 
op te volgen beter gaan zwemmen. Ik 
leer de zwemmers steeds beter kennen 
en ik weet steeds beter hoe ik ze het 

beste kan benaderen om ze te stimuleren alles uit hunzelf te halen.

Annemarie Smit
Een van de leukste baantjes binnen de zwemclub heb 
ik: het jaarplan bedenken, de trainingsprogramma’s 
maken, en de trainers opleiden. Dit doe ik al vele jaren 
samen met Yolanda. Sinds mijn KNZB-opleidingen doe ik 
bovendien regelmatig bijscholingen om bij te blijven in 
het zwemtrainersvak. Ik sta regelmatig aan de badrand 
en het is heel leuk om te zien hoe zwemmers vaak met 
kleine tips veel beter gaan zwemmen. Heb je vragen 
over je techniek of de trainingen, weet me te vinden!
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