
 

 

 

 

 

 

DOELSTELLING: 

Het verbeteren en trainen van de elementaire schoolslag.  Op het 

einde van deze lessen zou u een 200m schoolslag moeten kunnen 

zwemmen zonder te stoppen 

DUUR: 

6 lessen: 

- 1-3: aanleren + inoefenen beenbeweging 

- 4: aanleren armbeweging 

- 5-6: inoefenen volledige slag 



 

 

Les 1: aanleren van de beenbeweging 

1) Herhaling van aangeleerde oefeningen (zie bundel:elementaire 

basisvaardigheden) 

a) 4 x 25m vrije slag benen met plank 10 sec rust 

b) 4 x 25m vrije slag benen 1 arm houdt de plank vast, 1 arm langs 

het lichaam, zijwaartse ademhaling. 10 sec rust 

c) 4x25m benen vrije slag zonder plank 1 arm opwaarts, 1 arm 

langs het lichaam, zijwaartse ademhaling. 10 sec rust 

d) 4 x 25m rugslagbenen zonder plank, armen in pijl 10 sec rust 

 

2) Aanleren van de beenbeweging schoolslag aan de muur 

Je kan de beenbeweging schoolslag indelen in 4 stappen 

 

stap 1: uitgangshouding: benen zijn gestrekt en gesloten 

 

stap 2: benen worden ingetrokken (hielen naar het zitvlak 

brengen) 

 

 



 

 

Stap 3: voeten worden naar buiten gedraaid 

 

Stap 4: benen worden gesloten (krachtig uitvoeren!) 

 

Terug uitgangshouding 

 

3) Inoefenen van de beenbeweging met een plankje (armen gestrekt 

op de plank 

a) 6 breedtes beenbeweging schoolslag 15 sec rust 

b) 4 x 25m benen vrije slag 10 sec rust 

c) 6 breedtes benen schoolslag 15 sec rust 

d) 4 x 25m benen rug 10 sec rust 

e) 4 x 25m benen schoolslag 15sec rust 

f) 4 x 25m benen vrije slag 10 sec rust 

g) 4 x 25m benen schoolslag 15 sec rust 

 



 

 

4) Combinatie beenbeweging en ademhaling: 

Hoofd is onderwater als je de benen sluit.  Als je de benen intrekt ga 

je komen ademen 

a) met plank 4 x 25 20 sec rust 

 

Totaal: +/- 1200m 

 

Les 2: trainen van de beenbeweging schoolslag 

1) Herhaling van aangeleerde oefeningen 

a) 4 x 25m: benen vrije slag met plank 10 sec rust 

b) 4 x 25m benen vrije slag met plank, 1 arm opwaarts/ 1 an 

neerwaarts + zijwaartse ademhaling 10 sec rust 

c) 4 x 25m benen vrije slag zonder plank 1 arm opwaarts/1 arm 

neerwaarts + zijwaartse ademhaling 10 sec rust 

d) 4 x 25m rugslagbenen zonder plank (armen in pijl) 10 sec rust 

e) 4 x 25m schoolslag benen met plank 15 sec rust 

2) Beenbeweging schoolslag 

a) 8 x 25m benen schoolslag met plank 15 sec rust 

b) 4 x 25m rugslag benen 10 sec rust 

c) 4 x (2 x 25m) benen schoolslag 15 sec  en 20 sec rust (na 2x) 

3) Beenbeweging in combinatie met ademhaling (goed glijden als de 

benen gesloten zijn en goed uitblazen!) 

a) 6 x 25m 15 sec rust 

4) Beenbeweging in combinatie met ademhaling (handen aan het 

uiteinde van de plank of zijkant van de plank, armen zijn gestrekt) 

a) 4 x 25m (goed uitblazen!) 15 sec rust 

 

Totaal: +/- 1250m 



 

 

Les 3: trainen van de beenbeweging schoolslag 

1) Herhaling 

a) 4 x 25 m vrije slag benen met plank 10 sec rust 

b) 4 x 25 m vrije slag benen met plank 1 arm opwaarts/1 arm 

neerwaarts + zijwaartse ademhaling 15 sec rust 

c) 4 x 25 m vrije slag benen zonder plank 1 arm opwaarts/ 1 arm 

neerwaarts + zijwaarts ademen 10 sec rust 

d) 4 x 25 m rugslagbenen zonder plank 10 sec rust 

2) Inoefenen beenbeweging schoolslag met plank (zonder ademhaling) 

a) 10 x 25m schoolslag benen 15 sec rust 

b) 4 x 25m rugslagbenen (zonder plank) 15 sec rust 

c) 5 x (2 x 25) benen schoolslag 15 sec en 20 sec rust (na 2x) 

3) Beenbeweging schoolslag met ademhaling met plank (armen 

gestrekt plank zijwaarts vastnemen) 

a) 8 x 25m 15 sec rust (goed uitblazen!) 

4) Benen schoolslag met ademhaling zonder plank, armen opwaarts 

a) 4 x 25m 20 sec rust 

 

Totaal: +/- 1300m 

 



 

 

Les 4: aanleren van de armbeweging schoolslag 

1) Herhaling 

a) 4 x 25m benen vrije slag met plank 10 sec rust 

b) 4 x 25m benen vrije slag 1 arm opwaarts/ 1arm neerwaarts 

zijwaarts ademen met plank 10 sec rust 

c) 4 x 25m benen vrije slag zonder plank 1 arm opwaarts/ 1 arm 

neerwaarts + zijwaartse ademhaling. 10 sec rust 

d) 4 x 25m rugslag benen 10 sec rust 

2) Herhaling schoolslag benen 

a) 5 x (2 x 25m) met plank 10 en 20 sec rust (na 2x) 

b) 6 x 25m schoolslag benen met plank en ademhaling 10 sec rust 

c) 4 x 25m schoolslag benen zonder plank, arm opwaarts met 

ademhaling 15 sec rust 

3) de armbeweging schoolslag: de armslag kan je in 5 stappen 

opdelen: 

stap 1 : start in gestroomlijnde positie: handpalmen zijn naar de 

bodem gericht. 

 

Stap 2: armen bewegen naar buiten handpalmen zijn 

buitenwaarts gericht. 

 

 

 



 

 

 

Stap 3: Vervolgens ga je starten met een binnenwaartse 

beweging.  Let op dat je ellebogen niet achter je schouders 

komen.  Tip hiervoor: zorg dat je je handen altijd nog kan zien! 

Hoofd start hier ook met naar boven te komen (voor de 

ademhaling). 

 

Stap 4: Nu ga je je armen terug samenbrengen. (Let op: 

ellebogen niet te ver naar achter).  Je hoofd is nu volledig 

boven.   

 

 

Stap 5: breng je armen zo snel en gestroomlijnd mogelijk terug 

naar voor. (hoofd breng je samen met je armen naar voor) 

 

 

a) Oefen deze beweging een aantal keren in terwijl je in het water 

staat (eerst zonder ademhaling, daarna met ademhaling 

 



 

 

4) Coördinatie armen en benen schoolslag 

Een goede tip is: eerst armen dan benen, waar mee we willen 

zeggen dat je eerst start met je armen en pas op het moment dat je 

je armen naar elkaar toe brengt je met je beenbeweging start. 

a) 10 x 1 breedte armen en benen schoolslag (hoofd mag hier nog 

boven water). 

b) 10 x 1 breedte armen en benen schoolslag met ademhaling 

 

Totaal: +/- 1300m 



 

 

Les 5: trainen globale schoolslag 

1) Opwarming 

a) 4 x 25m vrije slag benen met plank 10 sec rust 

b) 4 x 25m vrije slag met plank 10 sec rust 

c) 4 x 25m zonder plank een arm voorwaarts/ 1 arm neerwaarts 10 

sec rust 

d) 4 x 25m benen rugslag 10 sec rust 

2) Beenbeweging schoolslag 

a) 6 x (2x25m) met plank 10 en 20 sec rust na 2x 

b) 4 x 25m zonder plank armen opwaarts 15 sec rust 

3) Schoolslag 

a) 8 x 25m schoolslag 15 sec rust 

b) 4 x 25m schoolslag benen zonder plank armen opwaarts 15 sec 

rust 

c) 4 x (2 x 25) schoolslag 10 sec rust 

d) 4 x 25m schoolslag benen zonder plank armen opwaarts 15 sec 

rust 

e) 4 x (2 x 25m) schoolslag 10 sec en 20 sec rust na 2x 

 

Totaal: +/- 1600m 



 

 

Les 6: trainen globale schoolslag 

1) Herhaling 

a) 4x50 m benen vrije slag met plank 15 sec rust 

b) 2 x 50 m benen zonder plank afwisselend 25 benen rug/ 25m 

benen vrije slag (armen opwaarts) 20 sec rust 

c) 8 x 25m benen keuze 15 sec rust 

2) Trainen globale schoolslag 

a) 4x50 m schoolslag 15 sec rust 

b) 1x100m benen vrije slag met plank 

c) 2 x 100m schoolslag 1 min rust 

d) 1 x 100m benen keuze 

e) 4 x 50m schoolslag 15 sec rustr 

f ) 1 x 100m benen schoolslag met plank 

3) Uitzwemmen 

a) 4 x 50m schoolslag maar elke afstoot zo ver mogelijk drijven. 

 

Eindtotaal: 1600m 

 


