
 JAARPLANNING TRAININGEN 

Wedstrijd en Masterszwemmen 
 

Jan Smalheer, SCOM 
versie 3 (2008) 

DE TRAININGSZONES: 
(gemaakt nav diverse artikelen op internet en de KNZB trainingszones) 

 
ZONE Belangrijkste trainingseffect 

 

Opbouw set Gevoel Voorbeelden 

     
Hersteltraining 

 of net na een ziekte/blessure 
Zwemsnelheid 60% - 65% Ontspannen.  

    
Afvoer van afvalstoffen / 
doorbloeding van de 

(gebruikte)spieren / vetverbranding 

Rustige techniekoefeningen, 
alle mogelijke combinaties van slagen, 

armen en benen 

In staat een gesprek te 
voeren 

 

    
 Duur: min. 25 minuten   

 
 
 

Aëroob 0 
(actief herstel) 

    
     

Toename doorbloeding gebruikte 
(langzame) spiervezels, verbetering 

long en hartfunctie. 

Zwemsnelheid ±70% gevoelswaarde 
30-60 slagen onder max HF ** 

(hartfrequentie). 

Voorbeeldset 1: 
5 x 200m,  
70% van de gevoelswaarde,  
één slag, 
rust 10 sec 

Vet en koolhydraat verbranding. 
Opdouwen duurvermogen. 

Veel aandacht voor techniek. Voorbeeldset 2: 
3x (300 + 200 + 100m),  
70% van de gevoelswaarde,  
één slag, 
rust 15 sec in set, rust na ronde 30 sec 

Herstel: 6 uur 
Supercompensatie: 12 uur 

Alle sets in één zwemslag  
(dit geldt ook voor de benen 

 of armensets) 

Voorbeeldset 3: 
6x 400m (200m 70% + 200m 75%),   
één slag, 
rust 20 – 25 sec 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aëroob 1 
(aërobe capaciteit) 

AANDACHTSPUNT: 
Aërobe capaciteit ontwikkeld zich 
snel, de sets per week langer 

maken 

Afstanden per set: >200m  ,met kort rust 
(± 10 – 15 sec) 

 
Duur: minimaal 30 minuten  

Een echte inspanning 
Je wordt warmer 

Voorbeeldset 4: 
1000 – 800 – 600 – 400 – 200m, 
70% van de gevoelswaarde, 
één slag, 
rust 20 – 30 sec 
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ZONE Belangrijkste trainingseffect 

 

Opbouw set Gevoel Voorbeelden 

     
Toename doorbloeding gebruikte 
(snelle) spiervezels, verbetering 

long en hartfunctie. 

Zwemsnelheid 75% - 85% 
10 - 30 slagen onder max HF ** 

(hartfrequentie). 

Hard werken Voorbeeldset 1: 
5 x 200m,  
80% van de gevoelswaarde,  
één slag, 
rust 10 – 15 sec 

Koolhydraat verbranding. Veel aandacht voor techniek onder 
vermoedende omstandigheden. 

 Voorbeeldset 2: 
3x 300 + 4x 200 + 5x100m,  
kies een tijd die minimaal gezwommen moet 
worden en houdt die de gehele set constant,  
één slag, 
rust tussen de 10 -15 sec per set 

Opbouwen conditie op hoog 
niveau (interval/duur) 

Verbeteren van de algemene 
weerstand (mentaal & fysiek) 

Alle sets in één zwemslag  
(dit geldt ook voor de benen 

 of armensets) 

 Voorbeeldset 3 (benen): 
2x (200 + 2x 100 + 4x 50m) benen  
één slag, 
rust 10 – 15 sec 
na één ronde zwem je rustig 100m eigen slag 

 
 
 

 
 
 
 

Aëroob 2 
(aërobe capaciteit) 

Herstel: 12 uur 
Supercompensatie: 24 uur 

Afstanden per set: >200m  
,met rust van 5 sec per 100m, met een 

minimum van 10 sec . 
 

Duur: minimaal 20 minuten 
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ZONE Belangrijkste trainingseffect 
 

Opbouw set Gevoel Voorbeelden 

     
Toename doorbloeding alle 
spiervezels, verbetering maximale 
zuurstofopname alle spiervezels 
en verbeteren buffercapaciteit in 
alle spiervezels 

Zwemsnelheid 85% - 95% 
0 - 10 slagen onder max HF ** 

(hartfrequentie). 

Zeer inspannend 
Hijgen 

Onmogelijk lang vol te 
houden 

Voorbeeldset 1: 
10 x 50m,  
zo hard mogelijk zonder verval in tijden,  
één slag, 
rust 10 sec 

 
Het ontwikkelen van 
zuurstoftransport naar spieren 
onder maximale belasting 
(verzuren) 
Verhogen van de hoeveelheid 
bloed die het hart rondpompt. 

 
Veel aandacht voor technische aspecten 

onder zware vermoedende omstandigheden. 

  
Voorbeeldset 2: 
10 x 100m,  
zo hard mogelijk zonder verval in tijden,  
één slag, 
rust 20 – 25 sec 

 
Herstel: 32 uur 
Supercompensatie: 48 uur 

 
Alle sets in één zwemslag  

(dit geldt ook voor de benen 
 of armensets) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Aëroob 3 
(aëroob vermogen) 

 Afstanden per set: van 50 tot >200m, 
rust korte sets (50m) : 5 – 10 sec 

middellange sets (100 – 200m); 20 – 30 sec 
Lange sets (300 –800m); 30 – 90 sec 

 
Duur: minimaal 10 minuten 

 

 
Voorbeeldset 3: 
3x 300m op 85%, rust 30 sec 
3x 200m op 85%, rust 30 sec 
3x 100m op maximaal, rust 20 sec 
alles in één slag 
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ZONE Belangrijkste 

trainingseffect 
 

Opbouw set Gevoel Voorbeelden 

     
Verbetering van de 

buffercapaciteit van de 
spiervezels, anaërobe capaciteit 

Zwemsnelheid 90% - 100% 
0 - 10 slagen onder max HF ** 

(hartfrequentie). 

Zeer zwaar 
 

Voorbeeldset 1: 
3x ( 4x 25m + 200m herstel),  
25m opvoeren van 90% naar maximaal,   
start iedere 2 min. 

Het vergroten van de 
spierkracht. 

 
De verzuring later laten 
intreden en deze beter 

verdragen. 

Veel aandacht voor techniek onder 
vermoeidende omstandigheden en hoge 

snelheid. 

 Voorbeeldset 2: 
3x (4x 50m + 300m herstel),  
set 1: 50m op 90%, start iedere 2 min. 
set 2: 50m op 95%, start iedere 2,30 min. 
set 3: 50m maximaal, start iedere 3,30 min. 

 Alle sets in de wedstrijdslag  
(dit geldt ook voor de benen 

 of armensets) 

 Voorbeeldset 3 : 
3x (25 + 50 + 75m + 300m herstel), 
25m maximaal, start na 2 min. 
50m op 95%, start ina 3 min. 
75m op 90%. 

 
 

 
 
 
 
 

Lactaatproductie 
(anaërobe capaciteit) 

Herstel: 24 uur 
Supercompensatie: 36 uur 

Afstanden per set: 25 – 75m  
rust 25m; 1 –3  min. 
rust 50m; 1 – 5 min. 

  

     
Verbetering in de 

buffercapaciteit van de 
spiervezels, anaërobe capaciteit 

Zwemsnelheid is zo hard mogelijk Zeer zwaar 
Haast niet te doen. 

 

Voorbeeldset 1: 
2x 50m maximaal met 10 sec rust, 
3 rondes start iedere 10 minuten. 
Tussendoor rustig doorzwemmen 

De zwemmer kan beter de pijn 
van de verzuring verdragen. 

Zo hard mogelijk, racesimulatie, aandacht 
voor technische aspecten onder specifieke 

wedstrijdvermoeidheid. 

 Voorbeeldset 2: 
4x 50m maximaal met 10 sec rust, 
3 rondes start iedere 10 - 12 minuten. 
Tussendoor rustig doorzwemmen 

 Alle sets in de wedstrijdslag  Voorbeeldset 3 : 
5x 100m maximaal.  

Herstel: 32 uur 
Supercompensatie: 48 uur 

Gebroken races / racesimulatie 
50 – 200m afstanden 

2 – 5 sets 

 Start iedere 8 min. 
Tussendoor rustig doorzwemmen 

 
 
 
 

 
 

 
Lactaattoleratie 
(anaëroob vermogen) 

 Rust in sets; 5 – 15 sec 
nrust tussen de sets 8 – 15 min. 
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ZONE Belangrijkste 

trainingseffect 
 

Opbouw set Gevoel Voorbeelden 

     
Krachtstoename 

verbetering coordinatie 
Onderhouden  

 

Zwemsnelheid maximaal Zeer zwaar 
Moeilijk te doen 

 

Voorbeeldset 1: 
3x ( 4x 15m + 100m herstel),  
set 1: 15m max wedstrijdslag start iedere min. 
set 2: 15m max keuze start iedere min. 
set 3: 15m max wedstrijdslag start iedere min. 

 Alle sets in de wedstrijdslag  
(dit geldt ook voor de benen 

 of armensets) 

 Voorbeeldset 2: 
3x ( 4x 15m + 100m herstel),  
set 1: 15m onder water fase max, start iedere 
1,10min. 
set 2: vanuit keerpunt 15m max, start iedere 
1,10 min. 
set 3: vanaf startblok 15m max, start iedere 
1,10 min. 

Afstanden per set: 10 -  15m  
Kan uitstekend met een start, keerpunt of 

finish 
2 – 3 sets 

 Voorbeeldset 1: 
3x ( 4x 100m + 100m herstel),  
set 1: 15m max + 85 rustig 
set 2: in elke 50m, middelste 10m max, rest 
rustig. 
set 3: eindig elke 50m met 10m max, rest 
rustig. 

 
 

 
 
 
 
 

SPRINT 
(alactisch) 

 

Rust in set: 45 sec 
Rust tussen sets: 2 min. 

 

  

 
 

ATTENTIE 
**   
      

De maximale HF van iemand is 220 – zijn/haar leeftijd.  
Het berekenen van bv 80% van max hartslag doe je zo: (maximale HF – hartslag in rust) x 0,8 + hartslag in rust. 
 
Bij zwemmen ligt echter de maximale hartslag hier nog eens 10 – 15 slagen onder, en wel om de volgende reden: 
- De zwemmer ligt in een horizontale positie waardoor het hart minder hard hoeft te pompen om het bloed uit de benen te krijgen. 
- Door het afkoelingseffect van het water zal de lichaamstemperatuur dalen, hierdoor wordt er minder gezweten en hierdoor neemt de bloedcirculatie ook  af. 

 


