
Tot zo 
We starten om 10:00

Je kunt linksonder de chat 
aanklikken en je naam invullen. 

Dan kunnen wij in ieder geval zien 
wie er zijn. 



Bijscholing: 
Omgaan met de 

‘Coronasituatie’ Deel 2
“Exit-strategie”

Janco Nolles en Rienk Koeneman





Uitgangspunten

• Doel van de vereniging is in den beginne: Verenigen 

• Volg alle voorschriften RIVM / Overheid

• Behouden van ‘conditie’ en lichaamsfuncties

• Voorbereiden op wanneer we wel weer mogen zwemmen

• Alles in perspectief

“This too shall pass”



Programma vandaag 
• Terugkoppeling van Rienk

• Gevolgen van de besluiten van afgelopen dinsdag
• Hoe om te gaan met de nieuwe voorschriften
• Wat is er mogelijk
• Wat is verstandig / van toegevoegde waarde

• Dieper in op ont-trainen (fysiologie)

• Wat is het effect van ‘cross-training’ (niet corssfit)

• Toekomstperspectief (en alles ín perspectief)

-Minioren

-Junioren

-Jeugd

-Senioren

• Teamdynamica in deze situatie

• Bespreken van mooie voorbeelden / tijd voor discussie



Landtraining

• Zijn er nog vragen na aanleiding van vorige 
week?

• Mobiliteit, stabiliteit en sturing/ 
coördinatie

• vertaling landtraining naar water en water 
naar land.

• Inzet oefenmateriaal



Mobiliteit

• Eindstanden halen

• Loslaten

• Ademhaling

• Kijken naar ketens

• Wat heeft iemand nodig



Stabiliteit

• Wat is stabiliteit?

• Eerst core daarna extremiteiten

• Pas je oefeningen aan naar het niveau van 
de zwemmer

• Denk in ketens en verbindingen

• Beweeg functioneel

• Externe focus

• Keep it simple!



Sturing/ coördinatie

• Zeer ruim begrip

• Bewuste activiteit

• Elementen als blinderen en metronomen 
inbouwen

• Uitdagen op passend niveau



Water naar land, land naar water

• Verschil tussen bewegen op land en water

• Zijn de voorwaarden aanwezig om te 
voldoen aan techniek?

• Train je ogen



Inzet oefenmateriaal

• Oefenbal, elastieken, foamrollers enz enz

• Oefenmateriaal mag niet je doel in de weg staan



Toepassen

• Hoe te doen met een groep?
• Minioren

• Junioren

• Jeugd

• Senioren



De KNZB werkt hard aan een aantal handvatten 
voor jou als vereniging. Daarnaast zijn we in 
overleg met organisaties in de zwembranche om 
tot een concreet plan te komen voor de periode na 
20 mei.

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten 
sporten.

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten 
sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 
Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en 
buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten 
ontstaan.

• Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training 
hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen. → Vanaf A-status



Conclusies uit de maatregelen

• Overleg met de gemeente

• Na 29 April mag er (in overleg met de gemeente) weer gesport worden (0-12 en 
13-18 jaar)
• Volg de hygiëne maatregelen

• Niet douchen, geen toeschouwers ‘langs de lijn’

• Adviezen: 
• Kijk wat de gemeente adviseert (locatie, tijdstippen etc.)

• Kijk wat er kan én mag

• Kijk wat past bij de vereniging

• Onthoud: Niemand heeft een leer/sport achterstand 
→ het komt ook wel goed als het een weekje later is



Conclusies uit de maatregelen

• Wat is verstandig: 
• 0-12→Werk aan breed motorische ontwikkeling (en misschien uithoudingsvermogen)

• 13-18→Werk aan: BMO; Uithoudingsvermogen; Mobiliteit en stabiliteit; en waar mogelijk: kracht

• Niet overdrijven: Zoek een aantal momenten; houdt rekening met beperkingen vervoer

• Adviezen: 
• Kijk wat de gemeente adviseert (locatie, tijdstippen etc.)

• Kijk wat er kan én mag

• Kijk wat past bij de vereniging

• Onthoud: Niemand heeft een leer/sport achterstand → het komt ook wel goed als het een weekje 
later is

• Probeer verlies van functionaliteit te beperken maar accepteer verlies!



Wat adviseert de Vereniging Werkgevers Zwembaden en 
Zwemscholen over heropening zwembaden

• 1. Beheersen bezoekersstroom naar de zwembaden toe. 
• afhankelijk van de grootte van de accommodatie wordt het maximaal aantal zwemmers per tijdsblok 

bepaalt

• Spreiding, routing en sluiting ruimtes

• 2. Veiligheid en hygiëne voor medewerkers 

• 3. Veiligheid en hygiëne voor zwemmers 

• 4. Regels voor individuele zwemmer
• Houd 1,5 meter afstand

• Douchen voor en na het zwemmen is verplicht. 

• Houd rekening met de andere zwemmers. 

• Vermijd fysiek contact met andere zwemmers.



Speculeren over wanneer we weer mogen zwemmen

• MIJN verwachting (geen wetenschap, geen glazen bol)
• Heel misschien voor de vakantie nog iets doen (maar ik verwacht het eigenlijk niet)

• Na de vakantie gefaseerd opbouwen

• Tot 1 september geen evenementen→ Lijkt onwaarschijnlijk dat we dan de eerste zaterdag in september 
in een vol zwembad zitten)

• Waar moeten clubs rekening mee houden
• Minder zwemmers op hetzelfde moment

• Minder inkomsten (en uitgaven) aan wedstrijden

• Doorloop leden



Fysiologische gevolgen
Iets uitgebreider dan vorige week



•Korte termijn en lange termijn
• Eerst neemt de hart/longfunctie af, daarna op spierniveau

• Op spierniveau: Eerst capillairen, daarna mitochondriën 
• Pas 2 weken afname in kracht; 7%-12% na 8 tot 12 weken
• Grote afname in flexibiliteit

• Training cessation results in a rapid increase in  RER that appears to reach a plateau 
within 14 days (Figure  10.3),  as well as  a rapid  decrease in  muscle glycogen 
stores (up to  20%  within 1  week of  bed rest or training  cessation)  (Costill et  al.,  
1985;  Mikines et  al., 1989).

• Terugdraaien aanpassingen spiervezeltypen

•“Endurance performance decreases by 4 to 25% after 3-4 weeks.”

Fysiologische gevolgen van het niet trainen





Fysiologische gevolgen van het niet trainen

• Naar Mujika and Padilla, 2000



In het Nederlands

• Zwemmers verliezen aeroob 
uithoudingsvermogen (dat wat je gebruikt 
tijdens A1/A2 trainingen)

• Zwemmers verzuren sneller (als ze even 
hard zwemmen als eerst meer verzuring)

• Deze effecten zijn GROOT

• Langdurige effecten verdwijnen

• Dus ze halen dezelfde tijden maar de 
belasting is veel groter



Groot probleem: Energy Cost of Locomotion

• Zwemmers gebruiken evenveel energie bij 
dezelfde snelheid na ont-trainen

• MAAR

• De strategie veranderd:

• Meer anaeroob (van 74% naar 90% na 84 
dagen)

• Perceived exertion gaat omhoog (van 
12.3 naar 17.1 na 84 dagen (39% meer)

• Dus tijd tot vermoeidheid → Veel 
sneller!



Bij dezelfde externe load (tijden / meters / duur)

Veel hogere interne load (meer vermoeidheid etc.)



• Zwemmers werden gemiddeld 3.8% langzamer in 4 weken

• VO2max bleef ongeveer gelijk

• Vooral de slagfrequentie ging naar beneden
• Swimming efficiency (SI) for all 100-m intervals decreased after the 

detraining period, as a function of lower SR (despite similar values of SL).

•Anaerobe aandeel in eerste 200 nam toe (sneller verzuren)
• ((Perhaps, changes in muscle structure during cessation are explained by 

a decrease in both mitochondrial content and mitochondrial function, 
thus impairing Aer energy pathway))

• “However, impairment in swimming performance was attenuated in those 
swimmers who were more physically active during the detraining period.”

Specifiek voor zwemmers (Zacca, et al., 2019)



• However, reductions in swimming performance were attenuated by completion of 
non-swimming specific physical activities during the offseason (1814 ± 1989 MET-
min·wk−1 ), as they accounted for 40% of the total variance in performance (p = 
0.01; partial η2 = 0.40 moderate) and showed good partial correlation with the 
reduction in T400 performance (r = −0.58; p = 0.03).

Vrij vertaald:
Verminderingen in zwem presetaties werden afgezwakt door activiteiten in het 

off-seizoen. 
Werd 40% van de totale variantie in prestaties mee verklaard

• Low intensity non-swimming specific physical activities during the off-season, 
isolated, did not account for much of the total variance in performance (p = 0.13; 
partial η2 = 0.16).

• Vigorous intensity non-swimming specific physical activities during the off-season, 
accounted for 42% of the total variance in performance (p = 0.009; partial η2 = 
0.42 moderate) and showed good partial correlation with the reduction in T400 
performance (r = −0.61; p = 0.021).

Specifiek voor zwemmers (Zacca, et al., 2019)



En voor minioren en junioren?

• Toename in antropometrie helpt bij het onderdrukken van de effecten

These findings indicate that the phenomenon of detraining in children is complex and 
characterized by different adaptations and regressions in strength, power, and balance. Regular 
participation in fitness activities during PE may be needed to enhance and maintain 
performance in all measures of muscular fitness in 7-year-old children. (Faigenbaum, et al. 
2013)



•Een beetje trainen helpt heel erg om het verlies te beperken

•Andere sporten werken voor het cardiovasculaire systeem

•Andere sporten werken niet voor zwem specifieke adaptaties

• Iets doen helpt!

• (Open water zwemmen kan helpen, maar ik en de KNZB zeggen voor 
nu: Niet doen!)

Belangrijkste samenvatting





•Centrale aanpassingen kunnen onderhouden worden (hart en longen)
• Aquajogging helpt voor hardlopers
• Fietsen helpt voor atleten
• Armcranking helpt voor mensen met een blessure
•Musculaire aanpassingen blijven behouden bij een sport specifiek 

alternatief

Praktische implicaties (Bosquet and Mujika 2012)



Praktische implicaties cross training

•Aanspreken hart/long systeem
• Intensiteit
• DUUR

•Aanspreken de-centraal
• Spieren
• Sportspecifiek

•Dus (Erik) duur in een badje
• Specifiek
•Onderhouden musculaire aanpassingen



Specifieke adviezen

• Fietsen
• Top alternatief!
• Zorg dat het veilig is, maar verder weinig restricties

• Hardlopen
•Goed alternatief, echter: 
•Blessuregevoelig: Dus rustig opbouwen (vereist neuromusculaire 

aanpassingen)
• Skeeleren
•Goed alternatief

• Touwtjespringen
•Andere activiteiten die aerobe inspanning vragen
•Rondjes rennen in de tuin (als je in Zuid-afrika woont en 100 meter 

tuin hebt)



Breed motorische ontwikkeling kinderen



Breed motorische ontwikkeling kinderen



Ga met ze 

• Rennen

• Gooien

• Rollen

• Springen

• Balanceren

• Werpen

• Hinkelen

• Kruipen

• Jongleren

• Fietsen

• Voetballen

• Volleyballen

• Hockeyen

• Schaaten(?)



Geen stress/doelen/speedo jaargangfinales/NK’s

Tijd voor 
FUN
en 

BETER bewegen
Maak betere bewegers



Ga naar buiten!
Ren de Kardingeberg op
Hinkel een parcours
Gooi met sokken in een bak
Werp een vortex weg
Gymnastiek een eind in de rondte
Ga trampolinspringen
Klim in een boom
Doe elke gymleraar challenge die je kan vinden
Werp dingen in een vuilnisbak
Spring touw
Loop op je handen
Tennis
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Toekomstperspectief

•“De verloren generatie”    of 

•“De kansrijke generatie”

•Drie scenarios: 
•We gaan minder goede prestaties zien
•We zien geen verschil
•We gaan betere prestaties zien



Theorieën 

•Vroeg specialiseren (zwemmen valt hieronder) echter 

•Vroeg diversifiëren (veel (anekdotische) voorbeelden van)
•Veldhuis
• Ijshockey

(Watergevoel lijkt wel

Redelijk vroeg specialiceren)



KANS OM TE DIVERSIFIËREN 

Toekomstperspectief



Hoe opbouwen (speculeren, weinig literatuur over)

• Minioren
• Rustig opbouwen
• Tijd besteden aan techniek, 

motoriek en breed motorische 
ontwikkeling

• Junioren
• Rustig opbouwen, aandacht voor 

aerobe systeem (en mobiliteit en 
flexibiliteit)

• Tijd besteden aan techniek, 
motoriek en breed motorische 
ontwikkeling

• Jeugd

• Rustig opbouwen, aandacht voor aerobe 
systeem en mobiliteit en flexibiliteit (en 
kracht)

• Tijd besteden aan Aerobe ontwikkeling en 
techniek; maar mogelijk kiezen voor 
omgekeerd periodiseren

• Senioren

• Goed kijken naar doelen

• 1 jaar: Misschien wel gokken: Omgekeerd 
periodiseren en focussen op kracht

• Meerder jaren: Tijd nemen om op niveau 
te komen



Groepsdynamica

Je start opnieuw!
• Afspraken maken
• Ruzie maken
• Afspraken creëren 
• TOEPASSEN!

Niet bepalen wie de vlaggetjes 
ophangt, maar overleggen!



Discussiëren en mooie voorbeelden

• Minioren
• Rustig opbouwen
• Tijd besteden aan techniek, motoriek en breed motorische ontwikkeling

• Junioren
• Rustig opbouwen, aandacht voor aerobe systeem (en mobiliteit en flexibiliteit)
• Tijd besteden aan techniek, motoriek en breed motorische ontwikkeling



Vragen?

•Succes en gezondheid in deze tijd!


