KNZB Infokaarrt

KNZB Infokaart

N
Naam:

Naam:

V
Vereniging:

Vereniging
g:

VRA

Het keer- en/off eindpunt niet a
aangeraakt
met enig lichaa
amsdeel.

VRA

Het keerr- en/of eindpuntt niet aangeraak
kt
met enig
g lichaamsdeel.

JJe hebt de kant nie
et aangeraakt bij het
h keerpunt of de finish.

Je hebt de kant
k
niet aangeraa
akt bij het keerpun
nt of de finish.

JJe moet natuurlijk a
altijd aantikken bij de keerpunten en
n aan het
e
eind van een race. Anders zou je zomaar op de helft o
om kunnen
kkeren!

Je moet nattuurlijk altijd aantik
kken bij de keerpunten en aan het
eind van ee
en race. Anders zo
ou je zomaar op de
e helft om kunnen
keren!

H
Hoe je aantikt maa
akt met de vrije sla
ag of borstcrawl nie
et uit. Dat
m
mag met één hand
d, één voet, je hoo
ofd of wat dan maa
ar ook.

Hoe je aanttikt maakt met de vrije
v
slag of borstc
crawl niet uit. Dat
mag met éé
én hand, één voet,, je hoofd of wat da
an maar ook.

H
Het snelste is natuurlijk om zo’n flitse
ende koprol te ma
aken en dan
m
met je voeten aan te tikken en gelijk ook af te zetten. D
Dat gaat
ssupersnel.

Het snelste is natuurlijk om zo
o’n flitsende kopro
ol te maken en dan
n
met je voete
en aan te tikken en
n gelijk ook af te zetten.
z
Dat gaat
supersnel.

KNZB Infokaarrt

KNZB Infokaart

N
Naam:

Naam:

V
Vereniging:

Vereniging
g:

VRB

Na start of keerpunt meer dan 15 meter
onder water ge
ezwommen.

VRB

Na start of keerpunt mee
er dan 15 meter
onder wa
ater gezwommen

JJe hebt na de startt of het keerpunt verder
v
dan 15 mete
er onder
w
water gezwommen
n.

Je hebt na de
d start of het kee
erpunt verder dan 15
1 meter onder
water gezwo
ommen.

B
Bij de vrije slag ma
ag je na de start en
n het keerpunt 15 meter
o
onder water zwemmen.
D
Dat is handig als je
e een beetje te verr onder water zit n
na je start.
JJe kunt rustig bene
en zwemmen tot je
e boven komt en d
dan je
a
armslag erbij doen.

Bij de vrije slag
s
mag je na de start en het keerp
punt 15 meter
onder waterr zwemmen.
Dat is handig als je een beetje
e te ver onder watter zit na je start.
Je kunt rusttig benen zwemme
en tot je boven komt en dan je
armslag erb
bij doen.

M
Meestal maak je ge
een gebruik van het
h onder water zw
wemmen bij
d
de vrije slag. De be
este zwemmers maken
m
één of twee kleine
vvlinderslag beensla
agen na de afzet en
e zwemmen dan meteen
m
met de armen en b
benen. Dit is omda
at de borstcrawl, o
of vrije slag,
d
de snelste zwemslag is.
Z
Zoals je misschien weet mag je ook bij de rugcrawl en
n de
vvlinderslag 15 mete
er onder water zw
wemmen.

Meestal ma
aak je geen gebruik van het onder water
w
zwemmen bijj
de vrije slag
g. De beste zwemm
mers maken één of
o twee kleine
vlinderslag beenslagen
b
na de
e afzet en zwemme
en dan meteen
met de arme
en en benen. Dit is omdat de borstc
crawl, of vrije slag,
de snelste zwemslag
z
is.
Zoals je mis
sschien weet mag je ook bij de rugcrawl en de
vlinderslag 15 meter onder wa
ater zwemmen.

