KNZB Infokaarrt

KNZB Infokaart

Naam:
N
Naam:
Vereniging
g:
V
Vereniging:

RA
RA

Na start en/of keerpunt
k
meer d
dan 15
meter onder wa
ater gezwomme
en.

Na start en/of keerpunt meer
m
dan 15
meter on
nder water gezw
wommen.

Je hebt mee
er dan 15 meter onder water gezwo
ommen.
JJe hebt meer dan 1
15 meter onder wa
ater gezwommen..
B
Bij de rugslag mag
g je de beenslag ge
ebruiken om onde
er water te
zzwemmen.
D
Dat mag alleen na het starten en hett afzetten na een kkeerpunt.
H
Het mag nooit verd
der dan 15 meter vanuit
v
de kant! Bij de 15
m
meter moet je hooffd door het watero
oppervlak gekomen zijn.
O
Onder water benen
n zwemmen kan heel
h
snel zijn. Hierrvoor
g
gebruik je dan de vvlinderslag beenslag (maar dan op d
de rug!). Je
m
moet dan wel een hele goede beens
slag hebben en erg
g veel
o
oefenen want je ku
unt er best wel mo
oe van worden!

Bij de rugsla
ag mag je de been
nslag gebruiken om
m onder water te
zwemmen.
Dat mag alle
een na het starten
n en het afzetten na
n een keerpunt.
Het mag no
ooit verder dan 15 meter vanuit de ka
ant! Bij de 15
meter moet je hoofd door het wateroppervlak gekomen zijn
Onder wate
er benen zwemmen kan heel snel zijjn. Hiervoor
gebruik je dan de vlinderslag beenslag (maar dan
d op de rug!). Je
e
moet dan wel
w een hele goede
e beenslag hebben
n en erg veel
oefenen wa
ant je kunt er best wel
w moe van word
den!
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N
Naam:

Naam:

V
Vereniging:

Vereniging
g:

RB

Staan tijdens de
d race.

RB

Staan tijd
dens de race.

JJe hebt tijdens de rrace op de bodem
m gestaan en daarbij gelopen
o
of afgezet!

Je hebt tijde
ens de race op de bodem gestaan en
e daarbij gelopen
n
of afgezet!

D
Dat is natuurlijk nie
et de bedoeling. Het
H is immers een
n
zzwemwedstrijd en geen loopwedstrijd.

Dat is natuu
urlijk niet de bedoeling. Het is imme
ers een
zwemwedsttrijd en geen loopwedstrijd.

JJe mag tijdens een
n zwemrace niet over
o
de bodem va
an het bad
lo
open. Je mag ookk niet van de bode
em afzetten en zo een
ssprong vooruit maken.

Je mag tijde
ens een zwemrac
ce niet over de bod
dem van het bad
lopen. Je mag
m ook niet van de
d bodem afzetten
n en zo een
sprong vooruit maken.

A
Als je tijdens het zzwemmen per ong
geluk de bodem ra
aakt,
b
bijvoorbeeld in een
n ondiep bad of omdat je keerpunt mislukt, is
d
dat niet erg. Zolang je maar niet loo
opt of afzet!

Als je tijden
ns het zwemmen per
p ongeluk de bo
odem raakt,
bijvoorbeeld
d in een ondiep ba
ad of omdat je keerpunt mislukt, is
dat niet erg. Zolang je maar niet
n loopt of afzet!!
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Naam:
Vereniging:
Vereniging:

RC
RC

Rugligging verlaten tijdens de race
zonder het keerpunt in te zetten.

Je bent niet de gehele race op je rug blijven zwemmen. Op je buik
draaien mag alleen als je begint met het keerpunt!
Zoals je wel weet, mag je bij het rugcrawl keerpunt op je buik draaien
om daarna een koprol voor het keerpunt te maken.
Tijdens de rest van de wedstrijd mag je niet op je buik draaien. Je moet
dus de hele tijd op je rug zwemmen.
Het is niet zo gemakkelijk om te weten wanneer je voor het keerpunt op
je buik moet draaien. Je moet altijd zorgen dat als je eenmaal op je buik
draait dat je meteen ook het keerpunt begint. Uitdrijven op de buik
voordat je de koprol maakt is dus fout!
Vraag je trainer om er tijdens de lessen eens extra op te oefenen en
er op te letten dat je niet te vroeg op je buik draait.

Naam:

Rugligging verlaten tijdens de race
zonder het keerpunt in te zetten.

Je bent niet de gehele race op je rug blijven zwemmen. Op je buik
draaien mag alleen als je begint met het keerpunt!
Zoals je wel weet, mag je bij het rugcrawl keerpunt op je buik draaien
om daarna een koprol voor het keerpunt te maken.
Tijdens de rest van de wedstrijd mag je niet op je buik draaien. Je moet
dus de hele tijd op je rug zwemmen.
Het is niet zo gemakkelijk om te weten wanneer je voor het keerpunt op
je buik moet draaien. Je moet altijd zorgen dat als je eenmaal op je buik
draait dat je meteen ook het keerpunt begint. Uitdrijven op de buik
voordat je de koprol maakt is dus fout!
Vraag je trainer om er tijdens de lessen eens extra op te oefenen en
er op te letten dat je niet te vroeg op je buik draait.
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Naam:

Vereniging:

Vereniging:

RD
RD

Rugligging verlaten en stuwbewegingen
met armen en/ of benen gemaakt
zonder het keerpunt in te zetten.

Nadat je met je keerpunt bent begonnen heb je nog extra
armslagen of beenslagen gemaakt.
Mogelijk was je te ver van de muur om te keren en heb je lang
uitgedreven en daarbij met je benen gezwommen. Dat is niet de
bedoeling!
Zoals je wel weet mag je bij het rugcrawl keerpunt op je buik
draaien om daarna een koprol voor het keerpunt te maken.
Tijdens de rest van de wedstrijd mag je niet op je buik draaien.
Je moet dus de hele tijd op je rug zwemmen.
Het is niet zo gemakkelijk om te weten wanneer je voor het
keerpunt op je buik mag draaien. Je moet altijd zorgen dat als je
eenmaal op je buik draait dat je meteen ook het keerpunt maakt.
Uitdrijven op de buik voordat je de koprol maakt is dus fout!
Vraag je trainer er eens op te letten dat je niet te vroeg op je buik
draait!

Nadat je met je keerpunt bent begonnen heb je nog extra
armslagen of beenslagen gemaakt.
Mogelijk was je te ver van de muur om te keren en heb je lang
uitgedreven en daarbij met je benen gezwommen. Dat is niet de
bedoeling!
Zoals je wel weet mag je bij het rugcrawl keerpunt op je buik
draaien om daarna een koprol voor het keerpunt te maken.
Tijdens de rest van de wedstrijd mag je niet op je buik draaien.
Je moet dus de hele tijd op je rug zwemmen.
Het is niet zo gemakkelijk om te weten wanneer je voor het
keerpunt op je buik mag draaien. Je moet altijd zorgen dat als je
eenmaal op je buik draait dat je meteen ook het keerpunt maakt.
Uitdrijven op de buik voordat je de koprol maakt is dus fout!
Vraag je trainer er eens op te letten dat je niet te vroeg op je buik
draait!

Naam:
Naam:

Rugligging verlaten en stuwbewegingen
met armen en/ of benen gemaakt
zonder het keerpunt in te zetten.

Vereniging:

KNZB Infokaart

RE
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Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt
met enig lichaamsdeel.

RE

Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt
met enig lichaamsdeel.

Je hebt de kant helemaal niet aangeraakt!
Het maakt bij de rugcrawl niet uit waar je mee aantikt maar je
moet wel de muur aanraken!

Je hebt de kant helemaal niet aangeraakt!
Het maakt bij de rugcrawl niet uit waar je mee aantikt maar je
moet wel de muur aanraken!

Als je dit niet doet wordt je tijd niet in de uitslagen opgeschreven.
Logisch want als je niet hoeft aan te tikken zou je al op de helft
kunnen omkeren en dan win je altijd!

Als je dit niet doet wordt je tijd niet in de uitslagen opgeschreven.
Logisch want als je niet hoeft aan te tikken zou je al op de helft
kunnen omkeren en dan win je altijd!

Je moet dus altijd aantikken! Wat te doen als je de muur mist?
Gewoon terug zwemmen en alsnog aantikken! Daarna weer
gewoon verder zwemmen.

Je moet dus altijd aantikken! Wat te doen als je de muur mist?
Gewoon terug zwemmen en alsnog aantikken! Daarna weer
gewoon verder zwemmen.

(Probeer dit niet uit want vaak zwem je daarbij op je buik en ook
dat is een foutje!)

(Probeer dit niet uit want vaak zwem je daarbij op je buik en ook
dat is een foutje!)

Let dus gewoon goed op de rugslagvlaggen en oefen op de
lessen regelmatig met deze vlaggetjeslijn.
Bij het oefenen moet je uittellen hoeveel armslagen je moet
maken nadat je onder de lijn door bent gezwommen.

Let dus gewoon goed op de rugslagvlaggen en oefen op de
lessen regelmatig met deze vlaggetjeslijn.
Bij het oefenen moet je uittellen hoeveel armslagen je moet
maken nadat je onder de lijn door bent gezwommen.

Bedenk wel dat je op een wedstrijd vaak wat harder zwemt als bij
het oefenen. Oefen het dus eerst langzaam maar daarna ook
snel!

Bedenk wel dat je op een wedstrijd vaak wat harder zwemt als bij
het oefenen. Oefen het dus eerst langzaam maar daarna ook
snel!

Naam:
Vereniging:
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N
Naam:

Naam:

V
Vereniging:

Vereniging
g:

RF

Na loslaten van
n het keerpunt d
de
rugligging niet aangenomen.

RF

Na loslatten van het keerrpunt de
rugligging niet aangenom
men.

JJe hebt niet op je rrug afgezet.

Je hebt niett op je rug afgezet.

e op de rug afzette
B
Bij rugcrawl moet je
en. Als je voeten llos komen
vvan de muur bij het afzetten moet je al op je rug in hett water
liggen!

Bij rugcrawl moet je op de rug
g afzetten. Als je voeten
v
los komen
van de muu
ur bij het afzetten moet
m
je al op je rug
g in het water
liggen!
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N
Naam:

Naam:

V
Vereniging:

Vereniging
g:

RH

Het eindpunt niet in rugligging
aangeraakt.

RH

Het eindpunt niet in rugliigging
aangeraa
akt.

JJe hebt bij de finish
h niet in rugligging
g aangetikt.

Je hebt bij de
d finish niet in rug
gligging aangetikt.

Z
Zoals je weet mag je bij het rugcrawl keerpunt op je bu
uik draaien
o
om daarna een kop
prol voor het keerp
punt te maken.

Zoals je wee
et mag je bij het ru
ugcrawl keerpunt op
o je buik draaien
om daarna een
e koprol voor he
et keerpunt te mak
ken.

T
Tijdens de rest van
n de wedstrijd mag
g je niet op je buikk draaien.
JJe moet dus de he
ele tijd op je rug zw
wemmen. Zo ook b
bij het
a
aantikken aan het eind van de race!

Tijdens de rest
r
van de wedstrrijd mag je niet op je buik draaien.
Je moet dus
s de hele tijd op je
e rug zwemmen. Zo
Z ook bij het
aantikken aan het eind van de
e race!
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N
Naam:

Naam:

V
Vereniging:

Vereniging
g:

RI

Tijden de start de tenen over d
de
overloopgoot geklemd.
g

RI

Tijdens de
d start de tenen
n over de
overloop
pgoot geklemd.

JJe had bij de start jje tenen over de overloopgoot
o
gekle
emd. En dat
m
mag niet.

Je had bij de start je tenen ov
ver de overloopgoo
ot geklemd. En da
at
mag niet.

B
Bij het starten moe
eten je voeten plat tegen de muur staan en
m
mag je dus je tenen niet om de overlloopgoot heen ‘kru
ullen’.

Bij het starte
en moeten je voetten plat tegen de muur
m
staan en
mag je dus je tenen niet om de
d overloopgoot he
een ‘krullen’.

M
Meestal zal een jurrylid of de starter je waarschuwen als je tenen
in
n de goot klemmen. Als de startproc
cedure echter is be
egonnen
m
mag dat niet meer.. De start is begon
nnen als de starterr roept "Op
u
uw plaatsen….”

Meestal zal een jurylid of de starter
s
je waarschu
uwen als je tenen
in de goot klemmen.
k
Als de sttartprocedure echter is begonnen
mag dat nie
et meer. De start is
s begonnen als de
e starter roept "Op
uw plaatsen
n….”
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Naam:

Naam:

Vereniging:

Vereniging:

RJ

Na de eerste 15 meter na start- en/of
keerpunt het lichaam geheel onder
water gehouden (geldt niet voor
keerpunt).

RJ

Na de eerste 15 meter na start- en/of
keerpunt het lichaam geheel onder
water gehouden (geldt niet voor
keerpunt).

Je hebt nog een keer helemaal onder water gezwommen; dat
mag alleen maar in de eerste 15 m na start of keerpunt.

Je hebt nog een keer helemaal onder water gezwommen; dat
mag alleen maar in de eerste 15 m na start of keerpunt.

Bij rugcrawl mag je na de start en het keerpunt niet verder dan
15 meter onder water zwemmen.

Bij rugcrawl mag je na de start en het keerpunt niet verder dan
15 meter onder water zwemmen.

Waarom zou je onder water zwemmen?

Waarom zou je onder water zwemmen?

Soms gebeurt dat doordat de start of het keerpunt een beetje
mislukt (je komt wat te diep uit en moet een stukje rugcrawl
benen zwemmen om weer boven te komen).

Soms gebeurt dat doordat de start of het keerpunt een beetje
mislukt (je komt wat te diep uit en moet een stukje rugcrawl
benen zwemmen om weer boven te komen).

Er zijn echter ook zwemmers die heel goed vlinderslag benen
kunnen zwemmen, ook als ze op de rug liggen! Dat mag je bij de
rugcrawl gebruiken! Na de start en het keerpunt mag je 15 meter
onder water zwemmen en dat wordt dan meestal ook gedaan
met vlinderslag benen.

Er zijn echter ook zwemmers die heel goed vlinderslag benen
kunnen zwemmen, ook als ze op de rug liggen! Dat mag je bij de
rugcrawl gebruiken! Na de start en het keerpunt mag je 15 meter
onder water zwemmen en dat wordt dan meestal ook gedaan
met vlinderslag benen.

Je moet wel op je rug blijven liggen en het is best moeilijk. Wil je
het eens proberen of het voor jou ook sneller is, dan zul je het
dus eerst heel veel moeten oefenen!

Je moet wel op je rug blijven liggen en het is best moeilijk. Wil je
het eens proberen of het voor jou ook sneller is, dan zul je het
dus eerst heel veel moeten oefenen!

Vraag aan je trainer om daar tijdens de lessen eens mee bezig
te gaan.

Vraag aan je trainer om daar tijdens de lessen eens mee bezig
te gaan.

