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Gang van zaken bij zwemwedstrijden 
 
WEDSTRIJD INZWEMTIPS 
Bij veel wedstrijden is er een half uur de tijd om in te zwemmen.  
 
Een paar regels voor iedereen 

• Aan de rechterkant van de baan zwemmen 
• Niet gaan staan in het ondiepe deel van het zwembad of aan de kanten hangen. 
• Altijd goed uitkijken als je in het water duikt, bij drukke wedstrijden dus niet starten 

vanaf de startblokken, alleen in de sprint banen, anders duik je op iemand anders. 
• Vergeet niet alle sieraden af te doen (horloge, armbanden etc.) 

 
Het bad verkennen 
Als je in een zwembad gaat zwemmen waar je bijna nooit geweest bent doe je er goed aan het 
bad even te verkennen. Waar zijn de kleedkamers, toiletten en voorstartplaats? Als je begint 
met inzwemmen ga je de startblokken bekijken en voel even hoe de blokken aanvoelen, 
hetzelfde met de zwembadwanden. Sommige tegels zijn erg glad, sommige lekker stroef. 
 
Rustig beginnen 
Je begint altijd met rustig een afstand te zwemmen. Je lichaam moet rustig op gang komen. 
Deze afstand kan variëren van 200 meter voor de jongste zwemmers tot wel 400 meter voor 
de oudere zwemmers. Tijdens deze afstand wissel je van zwemslag. 
 
Techniek 
Tijdens het hele inzwemprogramma let je goed op je techniek en probeer je de keerpunten zo 
netjes mogelijk te maken. Nu kan je er nog rustig bij nadenken. Straks als je de wedstrijd 
moet zwemmen, moet het allemaal bijna vanzelf goed gaan. 
 
Keerpunten en starts 
Na de eerste afstand die je in rustig tempo hebt afgelegd kun je nog wat extra aandacht 
besteden aan de starts en keerpunten. In sommige zwembaden kun je je handen goed om de 
voorkant van het startblok klemmen, in andere baden kan dit niet. Probeer dit uit tijdens het 
inzwemmen. Als je rugslag moet zwemmen, nog even controleren hoeveel slagen je nodig 
hebt tot het keerpunt vanaf de rugslagvlaggetjes. 
 
WANDELENDE MENSEN LANGS HET BAD 
Als je een wedstrijd zwemt wil je natuurlijk zo snel mogelijk zwemmen. Je let goed op je 
techniek. Wat je misschien niet direct in de gaten hebt, is dat er tijdens de race ook op jou 
wordt gelet. Niet alleen letten het publiek en je trainer op jou, maar langs het bad lopen 
mensen mee die ook heel nauwkeurig naar jou kijken. Dat zijn de KAMPRECHTERS. Aan 
elke zijkant van het bad loopt er minstens één kamprechter mee met de zwemmers. Zij kijken 
of je wel op de goede manier start en daarna controleren ze of je de zwemslagen wel volgens 
de regels uitvoert. Bij estafettes wordt er gekeken of de overnames goed worden uitgevoerd. 
Ten slotte wordt bij de finish gekeken hoe de volgorde van aankomst is. Als je tijdens de race 
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iets gedaan hebt wat niet volgens de regels is, word je gediskwalificeerd. Dit betekent dat er 
geen tijd genoteerd wordt in de uitslag. 
 
REGELS BIJ DE START 
Bij een start heb je met een aantal regels te maken: 

• Er zijn twee verschillende wedstrijden. Bij sommige wedstrijden is er maar één start 
mogelijk en betekent een valse start dus meteen diskwalificatie, bij de meeste 
wedstrijden zijn er twee starts mogelijk. Dit betekent dus dat er één valse start mag 
voorkomen (Kun je beter niet doen … een valse start is alleen maar vergooide 
energie). De persoon die de tweede valse start maakt wordt gediskwalificeerd. 

• Als je na het startsignaal de fluit of toeter weer hoort klinken is er een valse start. 
Zwem dan niet verder maar keer terug. Ga via een trap uit het water, dan word je niet 
zo moe! 

• Na het startcommando ‘op uw plaatsen’ moet je onmiddellijk in de starthouding gaan 
staan. Je moet in ieder geval één voet over de rand van het startblok hebben. Het 
maakt voor de zwemregels niet uit waar je je handen hebt. 

• Bij de rugstart moet je na het eerste langgerekte fluitsignaal het water in. Bij het 
tweede langgerekte fluitsignaal moet je zonder uitstel aan de wand gaan hangen. 

• De starter geeft het signaal als alle deelnemers onbeweeglijk in de starthouding staan 
(of hangen bij de rugslag). 

 
EEN GOED BEGIN …. IS HET HALVE WERK 
Dit spreekwoord geldt zeker voor zwemmen. Als je na het startsignaal een goede startduik 
hebt lig je goed in de race. Met een slechte start lig je achter en word je snel moe van het 
inhalen.  
 
Goede voorbereiding 
Bereid je op tijd goed voor. Controleer thuis of je bril en badmuts in orde zijn. Neem, als je 
hebt, reservemateriaal mee naar de wedstrijd. En loop op je slippers naar de start. (Vergeet 
deze na je race niet op te halen!!) 
 
Luister naar het signaal 
Let bij het begin van de wedstrijd altijd even op de manier van werken van de starter. Wordt 
er een fluitje, toeter of pistool gebruikt? Luister ook goed naar het commando ‘op uw 
plaatsen’, hoe duidelijk en snel het commando gegeven wordt. 
 
Rustig blijven 
Richt je aandacht op je race. Denk nog even aan de belangrijkste punten tijdens de race. Denk 
niet aan je tegenstanders, de tijd die je graag wilt zwemmen, hoe moe je misschien wel zult 
worden of de dingen die misschien wel fout kunnen gaan. 
 
Goede starthouding 
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Als je de starthouding aanneemt ga dan meteen ‘gespannen’ staan. Dus met gespannen, 
strakke benen en armen. Je kunt dan als een opgewonden veer onmiddellijk na het startschot 
vooruit springen. 
 
Felle afzet 
Na het startsignaal trek je hard aan je armen, hierdoor raak je uit evenwicht en val je 
voorover. Vervolgens zet je zo hard mogelijk af. Probeer je benen zo snel mogelijk te 
strekken!! 
 
Stroomlijnen onder water 
De beste manier van stroomlijnen is met je handen op elkaar en kaarsrechte armen! 
 
TIPS VAN TOPPERS 

• Je bril blijft beter zitten als je het elastiekje onder je badmuts om je hoofd doet. Veel 
topzwemmers zwemmen met twee badmutsen. Het elastiekje zit dan tussen de 
badmutsen. Vooral voor meisjes met lang haar werkt dit beter. 

• Laat je niet afleiden vlak voor de start door alles wat er om je heen gebeurt. Blijf 
rustig, denk aan de dingen die je wilt gaan doen! 

• Let niet op je tegenstander. 
• Hoe minder spetters je maakt bij de induik, hoe beter je duik is. 
• Na je start is het super belangrijk dat je goed stroomlijnt. Dat is dus met rechte armen 

tegen je hoofd en je handen op elkaar. 
• Als je jong bent moet je goed oefenen op de beenslag onder water. Daar kun je later 

heel veel voordeel van hebben! 
• Bij de rugslagstart is het heel belangrijk hoe je de voeten tegen de muur zet. Bij gladde 

muren kun je het beste de tenen vlak onder het wateroppervlak houden en je tenen op 
de voegen tussen de wandtegels in zetten. Trek je niet teveel omhoog na het 
commando ‘op uw plaatsen’. 

• Je leert alleen maar goed starten als je het heel veel oefent!!! 
• Als je na de start een klein beetje achter ligt op je tegenstanders (niet de bedoeling 

natuurlijk), probeer dit achterstandje dan niet binnen een halve baan weer in te halen. 
Dit kost teveel energie. Probeer deze inhaalrace over de hele race te verdelen. 

 
WAT NEEM JE MEE 

• Zwemtas met opdruk van SG de Vliet 
• Uiteraard zwemkleding, eventueel ook een extra exemplaar 
• Badmuts 
• Zwembril 
• Handdoek 
• Poloshirt van SG de Vliet. We hebben graag dat iedereen dat draagt tijdens een 

wedstrijd, voor en na het zwemmen. 
• Slippers 
• Plastic zak voor natte spullen 
• Water 
• Eventueel wat te eten en wat te lezen of spelen. 


