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Bijlage 1

Zwemmen

Kijkwijzers zwemslagen
B O R S T C R AW L
+

+/-

-

Opmerkingen

S P O RT I M P U L S

Als de arm over het water
naar voren gaat, prikt de
elleboog omhoog naar het
plafond.

De hand komt rustig en
zonder spetters in het
water.

Na het insteken glijdt de
hand vlak onder water
nog een stukje door.

Wat valt je nog meer op
aan de borstcrawl?
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R U G C R AW L
+
De voeten maken een
klein fonteintje tijdens het
zwemmen.

De arm is recht als hij in
het water komt.

De pink komt als eerste
het water in.

Wat valt je nog meer op
aan de rugcrawl?
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+/-

-

Opmerkingen

Zwemmen

SCHOOLSLAG
+

+/-

-

Opmerkingen

S P O RT I M P U L S

Er is een duidelijk
rustmoment.

Tijdens het rustmoment
zijn de armen en benen
even helemaal gestrekt.

Na het rustmoment
komen de armen het
eerst weer in actie.

Wat valt je nog meer op
aan de schoolslag?
143

VLINDERSLAG
+
Het hoofd maakt een
'kopbeweging'.

De armen maken de doorhaal af met een krachtig
duwen bij de heupen.

De armen 'zwiepen'
vrijwel gestrekt over
het water.

Wat valt je nog meer op
aan de vlinderslag?
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+/-

-

Opmerkingen

Bijlage 2

Zwemmen

Scorekaart techniek
S C O R E K A A RT T E C H N I E K
Gezwommen tijd Techniekscore
(in seconden)
(= aantal + tijd)

S P O RT I M P U L S

Naam zwemmer: Aantal slagen
Poging 1
Poging 2
Poging 3
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Bijlage 3

Formulier prognosezwemmen
P RO G N O S E Z W E M M E N
Naam zwemmer: Prognosetijd

Gemeten tijd

Opdracht 1:
4 banen, tempo 2
Opdracht 2:
4 banen, tempo 3
Opdracht 3:
4 banen, tempo 4
Opdracht 4:
4 banen, tempo 1
Totaal
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Verschil

Bijlage 4

Zwemmen

Kilometervreetkaart
K I L O M E T E RV R E E T K A A RT
Naam zwemmer:

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

250 m

S P O RT I M P U L S

Bij inlevering van een volle kaart (= 7500 meter) krijgt de zwemmer:
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Bijlage 5

Sponsoractiekaart
S P O N S O R AC T I E K A A RT
Naam zwemmer:
Naam en
Bedrag per
adres sponsor 100 meter

1

2

3

Totaal
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Eventueel
maximumbedrag

Gezwommen Sponsormeters
bedrag

Paraaf
organisatie

Bijlage 6

Zwemmen

Formulier vreemde slagen circuit

Onderdeel

Naam zwemmer 1:

Naam zwemmer 2:

Tijd (in seconden)

Tijd (in seconden)

S P O RT I M P U L S

VREEMDE SLAGEN CIRCUIT

Zwemmen met handicap:
een hand houdt kruislings
een voet vast.
Wrikken op rug richting
voeten.
Schoolslagarmslag met
vlinderslagbeenslag.
Totaal
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Bijlage 7

Kijkwijzer streksprong
S T R E K S P RO N G
+

+/-

-

Opmerkingen

De aanloop wordt rustig wandelend uitgevoerd.

Als voorbereiding op de afzet is er een hoge opsprong.

Tijdens de afzet zijn de tenen een klein stukje van de punt van de plank af.
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Wat valt je nog meer op
aan de streksprong?

Bijlage 8

Zwemmen

Diploma survivalzwemmen
D I P L O M A S U RV I VA L Z W E M M E N

S P O RT I M P U L S

Naam:
Datum:
Dit diploma vormt de afsluiting van een reeks lessen die in het teken stonden van
survivalzwemmen. Het betreft hier een kennismaking met het zwemmend redden,
waarbij de volgende vaardigheden getoond zijn.
JEZELF REDDEN
Gekleed zwemmen
Over een afstand van 200 meter gekleed zwemmen.
HELP-houding
In het water een vuilniszak vullen met lucht en gebruiken als drijfmiddel
om de HELP-houding aan te nemen.
Wakklimmen
Het demonstreren van de techniek om uit een wak te klimmen.
EEN ANDER REDDEN
Popduiken
Met een hurksprong te water gaan, aanzwemmen in borstcrawl of
schoolslag met het hoofd boven water. Met een steekduik naar de
bodem gaan (enige meters voor de plaats van de pop) en de pop
opduiken van de bodem (diepte is 2 meter).
Vervoersgrepen
Vervoeren van een medeleerling in de kopgreep, de okselgreep en de
zeemansgreep, telkens over een afstand van 12 meter.
Het op de kant brengen van een drenkeling
Met een tweetal een drenkeling ruglings op de kant tillen.
Handtekening docent:
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Bijlage 9

Stuurkaart masker klaren
MASKER KLAREN
Tijdens het snorkelen of duiken kan het gebeuren dat er water in je
masker komt. Er is een methode om onder water je masker weer leeg te
krijgen.

Masker klaren
Houd je hoofd onder water iets achterover (blikrichting schuin
omhoog).
• Duw de bovenrand van het masker tegen je voorhoofd. Aan de
onderkant moet het masker een spleetje openlaten tussen het masker
en je gezicht.
• Blaas nu lucht uit door je neus. Het water zal aan de onderzijde uit
het masker verdreven worden.
•

Onder water je masker en snorkel opzetten
Duik je masker en snorkel op van de bodem van het bad.
Zet je masker en snorkel onder water op en klaar je masker.
Als je masker leeg is, kom je naar de oppervlakte en blaas je je
snorkel leeg.
• En nu: direct verder snorkelen!
•
•
•
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Bijlage 10

Zwemmen

Stuurkaart bodemsteken
BODEMSTEKEN

S P O RT I M P U L S

Bodemsteken is een handige manier om vanuit het zwemmen aan de
oppervlakte richting de bodem te steken. Als je de techniek goed uitvoert ga je, zonder dat het veel moeite kost, snel naar beneden.

Bodemsteken met de snorkeluitrusting
• Snorkel rustig aan de wateroppervlakte.
• Knik met je bovenlichaam richting de bodem.
• Breng je benen naar boven (uit het water) en strek ze uit.
Hoe komt het dat je met deze techniek zo gemakkelijk en snel naar de bodem
zakt?
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Bijlage 11

Stuurkaart snorkelen
SNORKELEN
Snorkel leegblazen
Houd de snorkel in je mond met het pijpje omhoog gericht. Zak onder
water, zodat je snorkel volloopt. Als je weer boven komt, blaas dan met
een krachtige ademstoot het water uit de snorkel. Zo kun je weer
ademen door je snorkel.
Soms is er een tweede ademstoot nodig om het pijpje geheel leeg te
blazen.

Zwemmen met snorkel
• De snorkel steek je achter het elastiek van je masker. Het pijpje moet
tijdens het snorkelen recht omhoog wijzen.
• Zwem een aantal rondjes waarbij je ademhaalt door de snorkel.
Hoe moet je je ademhaling aanpassen om comfortabel te kunnen snorkelen?
•
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Zwem nog een aantal rondjes, waarbij je regelmatig onder water
duikt. Als je weer boven komt, blaas je de snorkel leeg en ga je direct
verder met zwemmen.

Bijlage 12

Zwemmen

Stuurkaart commandosprong en
rol achterover
T E WAT E R G A A N M E T S N O R K E L U I T RU S T I N G

S P O RT I M P U L S

Je mag niet met zwemvliezen aan op de kant lopen. Er is een groot
struikelgevaar en de vinnen slijten onnodig.
Commandosprong
Deze methode is
eigenlijk geen sprong,
maar een grote stap
voorwaarts, ver van
de kant af. Zo kun je
nooit achterover
terugvallen op de
kant!
Terwijl je de stap
maakt, druk je met
een hand het masker
stevig tegen je hoofd.
Rol achterover
Ga gehurkt op de rand van het bad zitten, met je rug naar het water.
Laat je achterover vallen en blijf klein. Ook nu moet je met een hand
het masker tegen je hoofd drukken, anders komt er water in.
• Wanneer je boven water komt, blaas je je snorkel leeg en snorkel je
direct verder.
•
•

Als je denkt aan het
duiken met zuurstofflessen, wat zou dan het
voordeel zijn van deze
manier van te water
gaan?
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Bijlage 13

Stuurkaart schaduwsnorkelen
SCHADUWSNORKELEN
Schaduwen van je partner
• Maak tweetallen. Allebei met masker en eventueel snorkel en
zwemvinnen.
• Eén van de twee gaat voorop en bepaalt de route.
• De ander volgt en doet iedere actie van de voorste precies na
(omlaag, omhoog, bodemsteken, koprol, opzij, draaien, etc.).
• Na een tijdje wisselen, dan mag de ander voorop.
Schaduwen met tekens
Hetzelfde, maar nu kondigt de voorste zwemmer steeds met een teken
onder water aan wat hij gaat doen.
Gebruik de duiktekens die hieronder staan. Natuurlijk kunnen jullie ook
zelf tekens erbij verzinnen!
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Bijlage 14

Zwemmen

Stuurkaart sleepgreep
SLEEPGREEP

S P O RT I M P U L S

De sleepgreep is een handige manier om een drenkeling te vervoeren
met behulp van je snorkeluitrusting.
Oefen eerst de sleepgreep zonder zwemvinnen aan.
De redder
pakt met de
rechterhand
de linkerpols
van de drenkeling.
De redder
brengt nu
deze beide
armen gestrekt
naar schuin
links omhoog.
Hierdoor draaien de
ruggen naar elkaar toe.
De redder kan nu al
snorkelend de drenkeling op zijn rug vervoeren.
Waarom is het belangrijk dat de redder zijn rechterarm zo gestrekt mogelijk
houdt?
Als het aanleggen van de greep goed lukt, kan de redder zwemvinnen
aantrekken. Nu kan hij de drenkeling gemakkelijker en sneller vervoeren.
Wie kan een drenkeling over een afstand van 25 meter vervoeren?
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Bijlage 15

Stuurkaart buddy breathing
B U D DY B R E AT H I N G
Stel je voor dat je aan het duiken bent in diep water en de zuurstofapparatuur van je duikpartner begeeft het. Hoe kun je samen verder met
één zuurstofapparaat?
•
•
•

Maak tweetallen en doe allebei een masker op. Samen één snorkel.
Laat de vinnen nog even uit.
Ga met z’n tweeën onder water. Eén van de twee ademt door de
snorkel, de ander houdt zijn adem in en wacht af.
Na een tijdje wordt de snorkel doorgegeven, zodat de rollen omgedraaid zijn. Degene die de snorkel krijgt, blaast hem natuurlijk eerst
goed leeg!

Kunnen jullie op deze manier samen enkele minuten onder water blijven?

•

Probeer het buddy breathing (met z’n tweeën) nu eens al zwemmende.Tip: zwem vlak naast elkaar en leg een arm om elkaars schouder!

Kunnen jullie op deze manier enkele baantjes zwemmen?
•
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Probeer eens met drie- of viertallen (in een kringetje) met één
snorkel te ‘overleven’.Tip: spreek een teken af voor het moment dat
de snorkel gewisseld moet worden!

Bijlage 16

Zwemmen

Snorkeldiploma
SNORKELDIPLOMA
Naam:

S P O RT I M P U L S

Datum:
Dit diploma vormt de afsluiting van een reeks lessen die in het teken stonden van
snorkelen. Het betreft hier een kennismaking met snorkelen, waarbij de volgende
vaardigheden getoond zijn.
•

•
•
•

Te water gaan met snorkelstap, snorkelen met vinnen over een afstand
van 50 meter, met onderweg een steekduik naar de bodem en een
koprol.
Buddy-breathing (tweetallen) over een afstand van 50 meter.
Vervoeren van een medeleerling met de sleepgreep over een afstand
van 25 meter.
Opduiken van masker en snorkel, onder water opzetten, klaren en
direct doorsnorkelen bij het bovenkomen.

Handtekening docent:
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