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Gefeliciteerd met de aankoop van uw EVAstream! 

 

Wij weten zeker dat u heel veel plezier zult beleven aan deze fantastische zwemmachine. En 

met de voorgeprogrammeerde trainingen staat u helemaal een geweldige beleving te 

wachten. Middels deze handleiding geven wij u informatie over de opbouw van het 

trainingsprogramma en de bediening van de uitgebreide DMX controller.  

We hebben een trainingsprogramma geschreven waar zwemmers van iedere leeftijd en 

ieder zwemniveau veel plezier en uitdaging aan zullen beleven. Volg het programma op uw 

eigen niveau en verbeter binnen enkele weken niet alleen uw conditie, maar ook uw 

spierkracht en uw snelheid. Naast het basisprogramma zijn er tevens een aantal specifieke 

duurtrainingen en sprinttrainingen beschikbaar, zo blijft u uitgedaagd. 

Zwemmen is een gezonde sport voor uw hele lichaam. Door regelmatig te zwemmen worden 

alle spiergroepen getraind en maakt u uw hele lichaam sterker. Maar zwemmen is ook goed 

voor uw geest. De stilte in het water, de repeterende zwembewegingen, gecombineerd met 

de meekleurende EVA onderwaterverlichting brengen u even helemaal in het moment. 

Zwemmen in de EVAstream is haast meditatief; ontspanning door inspanning! 

Gebruik tijdens het zwemmen in de 

EVAstream altijd de meegeleverde 

badmuts! En vergeet niet om de  

informatiekaart in de verpakking naar 

ons terug te sturen. Want dan kunnen wij 

u het gratis(!) welkomstpakket opsturen 

bestaande uit een EVAstream zwemtas, 

luxe handdoek en Arena Python 

zwembril. Klaar voor de start? 

 

Team EVA 
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Veiligheidsvoorschriften 

LET OP! EVAstream is een krachtige machine. De machine bevat o.a. een zeer krachtige motor met 

roterende schroef. Net als bij iedere machine dient u bij het gebruik ervan uw veiligheid, en de 

veiligheid van andere gebruikers, altijd in acht te nemen. Volg de meegeleverde voorschriften voor 

veilig gebruik van de EVAstream nauwlettend op. Niet of onvoldoende naleven van deze belangrijke 

voorschriften kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of schade aan eigendommen. 

Wij aanvaarden geen enkele aanspraak op garantie en/of aansprakelijkheid voor 

materiële en/of immateriële schade als gevolg van het niet nakomen van deze 

voorschriften m.b.t. installatie, montage en gebruik.  

 

Ondanks de toegepaste maatregelen voor haarveiligheid is het dragen van een 

badmuts verplicht voor iedere gebruiker van de EVAstream. Het dragen van een 

badmuts komt niet alleen de veiligheid en zwembeleving ten goede, maar helpt 

tevens voorkomen dat het filter snel verstopt raakt. 
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1. Opbouw EVAstream trainingen 

 

De uitgebreide DMX controller is voorzien van voorgeprogrammeerde zwemtrainingen: 

- Swim Test programma van 90 seconden om uw huidige snelheidsniveau te bepalen. 

- Een basis trainingsprogramma bestaande uit 10 trainingen met afwisselend interval-, sprint- 

en duuroefeningen. De trainingen lopen op in intensiteit en duur (15-45 minuten).  

- Een sprintprogramma met 5 sprinttrainingen (10-15 minuten). 

- Een endurance programma met 5 duurtrainingen (30-60 minuten) 

- Selecteer “ON 100%” in het menu om oneindig te zwemmen in de EVAstream. Stel de 

intensiteit van de EVAstream af op uw snelheidsniveau (zie pagina 10 voor instructies). 

De trainingen zijn samengesteld door ervaren zwemmers i.s.m. professionele zwemtrainers. De 

trainingen zijn gericht op het opbouwen van conditie en spierkracht en het verbeteren van snelheid 

en uithoudingsvermogen.  

 

Start met de Swim Test 

We adviseren om te starten met het basis trainingsprogramma. Echter, voordat u begint met de 

eerste training bepaalt u middels de Swim Test programma’s wat uw huidige snelheidsniveau is. 

Tijdens dit testprogramma zwemt u 90 seconden op een constante intensiteit (snelheid). Het 

intensiteitsniveau dat u 90 seconden volhoudt correspondeert met het intensiteitsniveau dat u kiest 

voor de rest van de trainingen.  

Bijvoorbeeld; u bent een geoefende zwemmer, stel dan de Swim Test in op 70% intensiteit. U zwemt 

dan 90 seconden op 70% van de maximale snelheid van de EVAstream. Houdt u deze snelheid vol, 

maar bent u na afloop van de test wel even buiten adem? Dan is dit uw huidige snelheidsniveau. Bij 

het selecteren van een training, stelt u de “Intensity” in op 70%. De training wordt dan automatisch 

aangepast aan uw snelheidsniveau (nadere uitleg over selectie van trainingen en het instellen van de 

DMX controller volgt verderop in dit document). 
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Volg het Basis Trainingsprogramma 

Het basis trainingsprogramma bestaat uit 10 trainingen welke oplopen van 15 tot 45 minuten. De 

trainingen bestaan uit interval-, sprint- en duurelementen. Door het programma te volgen bouwt u 

op een verantwoorde manier uw conditie op.  

We adviseren om iedere training 3 keer te zwemmen, alvorens door te gaan naar de volgende 

training, met telkens 1 tot 3 dagen rust tussen de trainingen. Na ongeveer 10 weken heeft u dan het 

programma afgerond. 

 

Varieer en daag uzelf nog meer uit 

Na het basis trainingsprogramma kunt u verder met de specifieke duurtrainingen of sprinttrainingen. 

Of kies een hoger intensiteitsniveau en volg het trainingsprogramma opnieuw, maar nu met een 

tandje erbij. Personaliseer trainingen naar eigen wens. Varieer met zwemslagen, voer 

techniekoefeningen uit of gebruik trainingsmiddelen als kickboards, pullbuoys, handpaddles, vinnen 

of snorkels. Haal het maximale uit de trainingen en blijf uzelf uitdagen! 
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2. Een EVAstream training met onderwaterverlichting beleeft u zo... 

 

EVA Opticʼs LED onderwaterverlichting draagt op unieke wijze bij aan de trainingsbeleving. De 

verlichting is volledig gesynchroniseerd met de oefeningen en biedt de zwemmer een fantastische 

manier van oriëntatie én motivatie tijdens een training. De RGBW-kleurige lampen geven onder meer 

aan wanneer een rustpauze afloopt, hoe ver u bent met een oefening en hoeveel herhalingen er nog 

volgen. Bent u al benieuwd naar de ervaring van een EVAstream training met EVA’s meerkleurige 

onderwaterverlichting? Hier alvast een voorproefje van wat u te wachten staat! 

 

“U selecteert een training op uw eigen niveau. De onderwaterlampen kleuren wit, u heeft nu nog één 

minuut de tijd om uw startpositie in te nemen. Op ongeveer 2,5 meter van de machine ligt u in het 

water… u bent klaar voor de start. 

De onderwaterverlichting knippert. De machine gaat aan en op een rustig tempo begint u met 

inzwemmen, een fijne warming-up. Na een korte rustpauze kan de training echt beginnen. De lampen 

kleuren rood en de machine gaat aan. U start met een duuroefening op middelhoog tempo. U zwemt 

tegen de stroming in. De stroming is stabiel en krachtig, zonder opspattend water. Het voelt alsof u in 

een 25-meter bad zwemt. 

De onderwaterverlichting begeleidt u door de training heen. Iedere oefening, of het nu gaat om een 

sprint of een duuroefening, is opgebouwd in drie delen; u begint de oefening met rood licht, na 

eenderde gaat het licht op groen, en u eindigt de oefening met blauw licht. De verspringende 

lichtkleuren geven u oriëntatie binnen de oefening én motiveren bovendien. 

Kleuren de lampen blauw? U weet dat u er bijna bent, u doet er nog net even een schepje bovenop! 

Ook rustpauzes zijn in elke oefening ingebouwd. De lampen kleuren wit, de EVAstream is uit, u kunt 

even op adem komen. Enkele seconden voordat de volgende oefening begint knipperen de lampen 

kort. Het aantal knipperingen van de lampen geeft aan hoe vaak deze oefening herhaald wordt. 

Na een duuroefening op vast tempo, een oefening met progressieve snelheid en een serie sprints 

volgt de cooling down. De training is volbracht. De volgende keer gaat u door met de tweede training 

in het programma. Zo blijft u uzelf uitdagen!”* 

 

*In bovenstaand voorbeeld zijn we uitgegaan van de EVAstream in combinatie met de DMX EVO Controller en EVA RX 

Smart meerkleurige onderwaterlampen. 
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3. Toelichting trainingsonderdelen 

 

Iedere training bestaat uit een vaste opbouw van onderdelen: inzwemmen, één tot drie kernen, 

uitzwemmen. Een kern is een serie herhalingen van een bepaalde oefening. Zo’n kern heeft 

bijvoorbeeld als doel conditie opbouwen, techniek oefenen of snelheid verbeteren.  

 

Intensiteitszones 

De snelheid van oefeningen varieert. We hebben deze snelheden ingedeeld in intensiteitszones: 

I1:  Inzwemmen, uitzwemmen en herstel (50-60% van uw maximale vermogen) 

I2:  Langzaam duurtempo dat u lange tijd kunt volhouden (60-70%) 

I3:  Duurtempo om conditie en uithoudingsvermogen op te bouwen (70-80%) 

I4:  Intensief tempo, moeilijk vol te houden, tegen verzuring aan (80-90%) 

I5:  Sprint (90-100%) 

In de trainingsschema’s kunt u precies zien in welke intensiteitszones u per oefening gaat zwemmen. 

 

Onderwaterverlichting kleuren en knipperingen 

Rustpauzes:   Wit licht 

Knipperingen: Indicatie van einde rustpauze. Het aantal knipperingen geeft aan hoeveel  

herhalingen van een oefening nog volgen. 

Herhaling/oefening: Elke herhaling bestaat uit: 1/3 van de tijd rood licht, daarna 1/3 groen licht en  

vervolgens 1/3 blauw licht.  

 

Kernen en herhalingen 

De hoofdonderdelen van een training worden kernen genoemd. Elke training heeft 1, 2 of 3 kernen. 

Een kern is een serie herhalingen van een oefening. De opbouw van herhalingen binnen een kern 

verschilt. In de trainingsschema’s staat per training aangegeven welk type kern u gaat zwemmen. 
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Steady  

Iedere herhaling binnen de kern voert u uit op dezelfde vaste snelheid. Bijvoorbeeld: 5x 1 minuut op 

een vaste snelheid in zone I3 met 30 seconden rust na iedere herhaling. 

 

Up/down 

Iedere herhaling binnen de kern wordt uitgevoerd op een ander tempo. De snelheden per herhaling 

lopen op van laag naar hoog, en weer naar laag. Bijvoorbeeld 6x 2 minuten zwemmen in zone I2-I3-I2 

met 30 seconden rust. De eerste twee herhalingen zwemt u in zone I2, de volgende 2 herhalingen in 

I3 en de laatste twee herhalingen weer in I2. 

 

Progressive 

Na iedere herhaling (of na iedere 2 herhalingen) binnen de kern gaat het tempo een stukje omhoog. 

Bijvoorbeeld: 3x 3 minuten zwemmen met steeds 30 seconden rust na iedere herhaling. De eerste 

herhaling zwemt u in zone I2, na de 30 seconden rust zwemt u de volgende herhaling in I3, en de 

laatste herhaling in I4. 

 

Curved Repetition 

Iedere herhaling binnen de kern is gelijk. Echter, binnen de herhaling verandert het tempo van laag 

naar hoog en weer omlaag, als een boog. Bijvoorbeeld: 4x 2 minuten curved in zone I3-I4-I3 houdt in 

dat u iedere herhaling begint in zone I3, binnen de herhaling versnelt de EVAstream naar zone I4 om 

tegen het einde van de herhaling weer in snelheid af te nemen. Na de 30 seconden rust gaat u verder 

met de volgende (exact gelijke) herhaling.  

 

Steigerung Repetition 

Iedere herhaling binnen de kern is gelijk. Echter, binnen de herhaling wordt het tempo opgevoerd. 

Bijvoorbeeld: 8x 45 seconden steigerung I4-I5 houdt in dat u iedere herhaling begint laag in zone I4, 

binnen de herhaling versnelt de EVAstream naar de bovenkant van zone I4 en vervolgens naar zone 

I5. Na de 30 seconden rust gaat u verder met de volgende (exact gelijke) herhaling.  
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4. Bediening DMX controller 

 

Met de Advanced controller kunt u EVAstream en LED onderwaterverlichting bedienen. Zowel 

afzonderlijk van elkaar als gesynchroniseerd, bijvoorbeeld tijdens de zwemtrainingen. Bediening van 

het paneel is eenvoudig.  

 
 

In- en uitschakelen paneel: Selecteer “ON/OFF” en vervolgens “OK/Confirm” 

 

Zones 

U kunt middels selectie van een Zone kiezen voor het bedienen van alleen de EVAstream, alleen de 

onderwaterverlichting of beide (All). In Zone EVAstream kunt u de EVAstream in- en uitschakelen en 

ook zwemtrainingen kiezen zonder onderwaterverlichting. In Zone Poollight kunt u de lichtkleur of 

lichtshow kiezen. In Zone All vindt u de trainingen met automatisch meekleurende 

onderwaterlampen. Selecteer “Select Zone” en gebruik de knoppen “Up” en “Down” om de 

gewenste zone te selecteren. Selecteer vervolgens “Ok/Confirm” om uw keuze te bevestigen. 

 

Trainingen en Kleurscenes 

Na selectie van de juiste zone kunt u (afhankelijk van de geselecteerde zone) de EVAstream 

inschakelen op vaste snelheid, een training starten of een lichtkleur kiezen. Selecteer “Select 

Training/Scene” en gebruik de knoppen “Up” en “Down” om de gewenste training of scene te 

selecteren. Selecteer vervolgens “Ok/Confirm” om uw keuze te bevestigen. 
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Intensiteit 

De knop “Intensity” heeft verschillende functies; dimmen van verlichting (onderwaterlampen) en 

regelen van stromingsnelheid (EVAstream). Ook zwemtrainingen kunt u eenvoudig aanpassen naar 

uw eigen zwemniveau met de Intensity knop. Nadat u een training of kleurscene heeft gekozen, 

drukt u op “Intensity”. Gebruik de knoppen “Up” en “Down” om het gewenste percentage te kiezen. 

Selecteer vervolgens “Ok/Confirm” om uw keuze te bevestigen. 

 

Duration 

De knop “Duration” is voor het verlengen of verkorten van een lichtscene (lichtshow Fade of Jump). 

Met Duration worden ook zwemtrainingen verkort of verlengd. Zowel de zwemoefeningen als de 

rustpauzes worden dan evenredig (procentueel) verlengd of verkort. Wilt u de trainingsduur 

verkorten of verlengen? Gebruik hiervoor de knop “Duration”, gevolgd door “Up” of “Down”. Druk 

vervolgens op “Confirm” om uw keuze te bevestigen.    
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Stappenplan opstarten Swim Test 

Voordat u begint met het trainingsprogramma voert u eerst een Swim Test uit. Hiermee bepaalt u uw 

huidige snelheidsniveau. Een Swim test duurt 90 seconden.  

Geoefende zwemmers kunnen bijvoorbeeld beginnen met een Swim Test op 80% (bij EVAstream 

Pro), minder geoefende zwemmers beginnen met  de Swim Test op 50%. De Swim Test die u met 

moeite kunt volhouden bepaalt uw snelheidsniveau voor de trainingen.  

Het is wellicht nodig om de Swim Test op verschillende niveau’s uit te voeren om uw snelheidsniveau 

vast te stellen. Dit is echter eenmalig, dus neem hier even de tijd voor. Het is een belangrijke stap 

voordat u begint met de echte trainingen: 

1. Zet de DMX controller aan door de op de knop “On/Off” te drukken. De knop licht groen op. 

2. Druk op de knop “Select Zone”. Op het scherm ziet u de beschikbare zones (All, EVAstream 

en Poollight). Gebruik de knoppen “Up” en “Down” om zone “All” te selecteren. Druk 

vervolgens op “OK/Confirm” om uw keuze te bevestigen. 

3. Druk op de knop “Select Training/Scene”. Op het scherm ziet u een overzicht van de 

beschikbare trainingen binnen de zojuist geselecteerde zone “All”. Gebruik de knoppen “Up” 

en “Down” om de Swim Test te selecteren. Druk op de knop “Ok/Confirm”. 

4. Druk nu op de knop “Intensity”. Het display toont een percentage. Selecteer middels de 

knoppen “Up” en “Down” het snelheidspercentage waarvan u denkt dat het bij uw huidige 

maximale zwemsnelheid past. Druk op “Confirm” 

5. De onderwaterverlichting gaat aan. U heeft nu 1 minuut de tijd om het water in te gaan, 

voordat de test van 90 seconden begint. 

6. Wellicht is het na het volbrengen van de test nodig om de test nogmaals uit te voeren op een 

niveau hoger of lager. Voer stap 2-5 dan nogmaals uit. Het percentage dat u met moeite 90 

seconden volhoudt, is hetzelfde percentage dat u invoert bij uw toekomstige trainingen. 
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Stappenplan opstarten Training 

Heeft u de Swim Test uitgevoerd? Na het bepalen van uw niveau middels de Swim Test, kunt u 

starten met de eerste training van het basisprogramma (Training 1 15m) op uw eigen niveau. Dit 

doet u als volgt: 

1. Zet de DMX controller aan door de op de knop “On/Off” te drukken. De knop licht groen op. 

2. Druk op de knop “Select Zone”. Op het scherm ziet u de beschikbare zones (All, EVAstream 

en Poollight). Gebruik de knoppen “Up” en “Down” om zone “All” te selecteren. Druk 

vervolgens op “OK/Confirm” om uw keuze te bevestigen. 

3. Druk op de knop “Select Training/Scene”. Op het scherm ziet u een overzicht van de 

beschikbare trainingen. Gebruik de knoppen “Up” en “Down” en kies voor “Training 1 15m” 

(of een volgende training wanneer u daar aan toe bent). 

4. Druk op de knop “OK/Confirm”. De onderwaterverlichting gaat aan. U heeft nu 1 minuut de 

tijd om de overige selectie(s) te maken en het water in te gaan, klaar voor uw eerste training.  

5. Klik nu op de knop “Intensity”. Het display toont een percentage. Selecteer middels de 

knoppen “Up” en “Down” het snelheidspercentage dat uit uw Swim Test naar voren kwam. 

Druk op “OK/Confirm” 

6. OPTIONEEL: Het is ook mogelijk om de een training in zijn geheel te verlengen of te 

verkorten. Zowel de zwemoefeningen als de rustpauzes worden dan evenredig (procentueel) 

verlengd of verkort. Wilt u de trainingsduur verkorten of verlengen? Gebruik hiervoor de 

knop “Duration”, gevolgd door “Up” of “Down”. Druk vervolgens op “Confirm” om uw keuze 

te bevestigen.  Let op! Een training verkorten doet u met de knop “Up”. Een training 

verlengen doet u met de knop “Down”.  

Bijvoorbeeld: 

Verkort een training van 20 minuten naar 15 minuten (-25%): Stel “Duration” in op 125%. 

Verleng een training van 30 minuten naar 40 minuten (+33%): Stel “Duration” in op 66%. 

(Met een percentage kleiner dan 100 vertraagt u als het ware de trainingsduur, met als 

gevolg een langere training. Met een percentage hoger dan 100 versnelt u de trainingsduur, 

met als gevolg een kortere training.) 

7. Ga nu het water in om te beginnen met uw training. Veel plezier! 
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5. Schema Basis Trainingsprogramma 

 

We adviseren om het basis trainingsprogramma in de juiste volgorde uit te voeren. Waarbij u iedere 

training 3x volgt alvorens door te gaan naar de volgende training. Zorg voor 1 tot maximaal 3 

rustdagen tussen iedere training. Iedere training begint met 60 seconden rust. Dit geeft u de tijd om 

het water te betreden en u klaar te maken voor de training. 

 

Training 1: 15min. 

Type training: Interval rustig tempo 

 

Training 2: 15min.  

Type training: Interval hoog tempo 

 

Training 3: 15min.  

Type training: Duurtraining 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 6x 1 minuut  Progressive I2-I3 20s 

Kern 2 1x 3 minuten Steady I2 30s 

Uitzwemmen - 2,5 minuten Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 1x 3 minuten Steigerung Rep. I3 30s 

Kern 2 6x 1 minuut Steady I4 20s 

Uitzwemmen - 2,5 minuten Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 1x 4 minuten Steigerung Rep. I2-I4 30s 

Kern 2 1x 5 minuten Steady I3 30s 

Uitzwemmen - 2,5 minuten Steady I1 - 
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Training 4: 15min.  

Type training: Sprinttraining 

 

Training 5: 20min.  

Type training: Duurtraining 

 

Training 6: 22min. 

Type training: Interval hoog tempo 

 

Training 7: 25min.  

Type training: Interval rustig tempo 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 6x 30 seconden Up/Down I5 20s 

Kern 2 4x 45 seconden Progressive I3-I5 30s 

Uitzwemmen - 2,5 minuten Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 3x 3 minuten Steigerung Rep. I2-I4 30s 

Kern 2 1x 5 minuten Steady I3 30s 

Uitzwemmen - 2,5 minuten Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 1x 4 minuten Steady I3 30s 

Kern 2 4x 1,5 minuten Curved Rep. I3 30s 

Uitzwemmen - 2,5 minuten Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 1x 9 minuten Steigerung Rep. I2-I3 60s 

Kern 2 8x 1 minuut Progressive I2-I4 30s 

Uitzwemmen - 2,5 minuten Steady I1 - 
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Training 8: 30min. 

Type training: Interval hoog tempo 

 

Training 9: 30min.  

Type training: Sprint/Intervaltraining 

 

Training 10: 45min.  

Type training: Sprint/Intervaltraining 

 

 

 

 

 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 3x 5 minuten Steigerung Rep. I3 30s 

Kern 2 5x 1,5 minuten Progressive I3-I4 30s 

Uitzwemmen - 2,5 minuten Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 6x 1 minuut Progressive I2-I3 20s 

Kern 2 6x 45 seconden Steigerung Rep. I4 15s 

Kern 3 6x 1,5 minuten  Steady I2 30s 

Uitzwemmen - 2,5 minuten Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 1x 12 minuten Steady I2 30s 

Kern 2 6x 1,5 minuten Curved Rep. I3-I4 30s 

Kern 3 3x 5 minuten Steigerung Rep. I3 30s 

Uitzwemmen - 2,5 minuten Steady I1 - 
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6. Voortgang Basis Trainingsprogramma 

 

Gebruik onderstaande aftekenlijst om uw voortgang binnen het programma bij te houden: 

 1e sessie 2e sessie 3e sessie 

Training 1    

Training 2    

Training 3    

Training 4    

Training 5    

Training 6    

Training 7    

Training 8    

Training 9    

Training 10    

 

 

Eigen opmerkingen: 
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7. Schema Sprint Trainingen 

 

Naast het Basis Trainingsprogramma hebben we tevens 5 korte sprint trainingen samengesteld. 

Hiermee kunt u specifiek aan de slag met het verbeteren van uw snelheid. Iedere training begint met 

60 seconden rust. Dit geeft u de tijd om het water te betreden en u klaar te maken voor de training. 

 

Sprint 1: 10min. 

 

Sprint 2: 10min. 

 

Sprint 3: 15min. 

 

Sprint 4: 10min. 

 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 1,5 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 10x 30 seconden  Progressive I4-I5 20s 

Uitzwemmen - 1 minuut Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 1,5 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 6x 45 seconden Steady I5 30s 

Uitzwemmen - 1 minuut Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 1,5 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 5x 1 minuut Steigerung Rep. I4-I5 30s 

Kern 2 6x 30 seconden Steady I5 15s 

Uitzwemmen - 1 minuut Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 1,5 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 8x 1 minuut  Steigerung Rep. I3-I5 30s 

Uitzwemmen - 1 minuut Steady I1 - 
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Sprint 5: 15min. 

 

 

Eigen opmerkingen: 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 1,5 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 10x 30 seconden Steady I5 30s 

Kern 2 3x 45 seconden Steigerung Rep. I5 30s 

Uitzwemmen - 1 minuut Steady I1 - 
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8. Schema Endurance Trainingen 

 

Naast het Basis Trainingsprogramma hebben we tevens 5 langere duurtrainingen samengesteld. 

Train hiermee uw uithoudingsvermogen en conditie. Iedere training begint met 60 seconden rust. Dit 

geeft u de tijd om het water te betreden en u klaar te maken voor de training. 

 

Endurance 1: 30min. 

 

 

Endurance 2: 45min. 

 

 

Endurance 3: 45min. 

 

 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 3x 8 minuten  Steady I2 60s 

Uitzwemmen - 2 minuten Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 5x 5 minuten Steigerung Rep. I3 60s 

Kern 2 1x 10 minuten Steady I3 60s 

Uitzwemmen - 2 minuten Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 2 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 4x 3 minuten Progressive I3-I4 60s 

Kern 2 4x 5 minuten Steigerung Rep. I2-I4 60s 

Uitzwemmen - 2 minuten Steady I1 - 
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Endurance 4: 60min. 

 

 

Endurance 5: 60min. 

 

 

Eigen opmerkingen: 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 3 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 6x 3 minuten  Steady I3/I4 30s 

Kern 2 2x 10 minuten Steigerung Rep. I2-I4 60s 

Kern 3 3x 3 minuten Steady I3 30s 

Uitzwemmen - 3 minuten Steady I1 - 

 Aantal herhalingen Duur herhaling Type kern Zone Rust 

Inzwemmen - 3 minuten Steady I1 30s 

Kern 1 2x 15 minuten Curved Rep. I3 60s 

Kern 2 4x 5 minuten Steady I3 30s 

Uitzwemmen - 3 minuten Steady I1 - 


