
  N.V.V.Z.T. BIJSCHOLING 

      6 NOVEMBER 2010 TE BRAKEL (Noord Brabant)

   “STARTEN IN AL ZIJN GELEDINGEN”

Sneller, hoger en verder.

Waar zit nog tijdwinst ?

Waar zitten nog reserves ?

Meer meters of meer techniek trainen ?

Hebben wij de grens bereikt ?
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Het is weer zover, een bijscholing die er mag zijn ! 

Zaterdag 6 november aanstaande organiseren wij wederom een internationale bijscholing, deze keer over 
het fenomeen “Starten in al zijn geledingen”. 

Nu de tijd van de snelle pakken weer achter ons ligt, is de mondiale zwemwereld naarstig aan het zoeken 
naar onderdelen die tijdverbetering kunnen opleveren. 

Velen zullen denken aan vergroten van de omvang van de trainingen of meer land- en krachttraining, maar is 
dat wel een goede en de juiste keuze ?

Veel dichterbij ligt een andere mogelijkheid, een mogelijkheid die in iedere training een geïntegreerd 
onderdeel zou moeten zijn, maar helaas .............. 

Vanuit de diverse internationale wetenschappelijke zwemburchten komt reeds jaren regelmatig naar voren 
dat er zeer aanzienlijke reserves liggen bij het verbeteren van het starten, keren en finishen. 

Helaas blijkt ons dat in de praktijk steeds weer dat in de training hier niet of nauwelijks gericht de juiste 
aandacht aan wordt besteed.

Om dit euvel te bestrijden hebben wij gemeend u een vijftal inleid(st)ers te presenteren die gezamenlijk een 
aantal handvaten leveren om het (uw) starten op internationaal niveau te brengen. 

Als uitsmijter hebben wij deze keer prof. dr. Maren Witt uit Leipzig bereid gevonden haar visie op nog braak 
liggende mogelijkheden onder jullie aandacht te brengen.

Inleid(st)ers:

Prof. Dr. Maren Witt1 , IAT/Universiteit Leipzig;

Dr. Jürgen Küchler2, IAT Leipzig;

Rudi Diels3, HUB Brussel, KU Leuven;

Ir. Wieger Mensonides4

Patrick Pearson5.
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1 Professorin für Sportbiomechanik an der Sportwissenschaflichen Fakultät der Universität Leipzig

2 Fachgruppenleiter, Institut für Angewandte Trainingswissenschaft zur Biomechnaik sportlicher Bewegungen

3 Trainer Kim Gevaert, docent HUB Brussel, praktijkassistent Departement Biomedische kinesiologie KU Leuven

4  Wetenschapper/ervaringsdeskundige op (bio)mechanisch gebied (o.a. Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en 
Marleen Veldhuis 

5 Trainer Eiffel Swimmers PSV-selectie Eindhoven



“Implementeren van starttrainingen binnen trainingseenheden”

Patrick Pearson is geen onbekende binnen de zwemsport, hij begon zijn loopbaan bij 
ZV Westland Dijkglas, waar hij drie jaar later tot hoofdtrainer werd benoemd. In 
september 2008 werd hij aangesteld als hoofdtrainer bij MAXX Swim Academy, een 
stichting voor getalenteerde sporters uit regio Den Haag en Zuid-Holland Noord.

Het omgaan met jonge zwemmers gaat hem goed af. Patrick is betrokken geweest 
bij de begeleiding van EJK en EK open water. Daarnaast deed hij inmiddels ervaring 
op als trainer bij hoogtestages in Sierra Nevada, met de lange afstanders van het 
RTC Eindhoven.

In april 2010 nam hij tijdelijk de taken over van Jeanet Mulder (zwangerschapsverlof) , 
trainster van de RTC-groep bij Eiffel Swimmers NZE . In augustus jl ging hij als coach mee met het team, dat 
zich kwalificeert voor de Jeugd Olympische Spelen in Singapore. Patrick Pearson is nu trainer van de Eiffel 
Swimmers PSV-selectie geworden.

Patrick viel Jeugd Bondscoach Titus Mennen op door de zorgvuldige wijze waarop hij het fenomeen starten 
in zijn zwemtrainingen overbrengt aan de aan hem toevertrouwde pupillen

”Wat kan een zwemtrainer leren van een gerenommeerde atletiekcoach ?”

Rudi Diels is met name als trainer bekend geworden door de zorgvuldige wijze 
waarop hij sprinster Kim Geavert op het medaille schavotje bracht tijdens de 
Olympische Spelen te Bejing. 

Voor hem is het de eerste keer dat hij vakbroeders uit een totaal andere 
discipline deelgenoot maakt van zijn kennis en ervaringen op het gebied van 
het starten. 

Reeds meer dan tien jaar is hij als docent werkzaam bij het HUB te Brussel 
waar hij trainingsleer, atletiek, zwemmen en didactiek geeft aan de studenten 
Lichamelijke Opvoeding. Bovendien is hij praktijkassistent (atletiektrainer) aan 

het  Department Biomedische Kinesiologie van de K.U. te Leuven.

Rudi is gespecialiseerd in de begeleiding van sprinters. Nu de schredestart een algemeen goed is geworden 
en de nieuwste startblokken sterk lijken op die uit de atletiek is het voor ons erg interessant zijn totaal visie 
op het starten te vernemen én zijn raadgevingen op te nemen in onze zwemtrainingen. 

“Startsprong onderzoek”

(Erhöhung der Antriebsleistungen beim Start im Sportschwimmen, 
untersuchungen zum Startsprung im Sportschwimmen)

Dr. Jürgen Küchler  is als wetenschappelijk medewerker en leider van de 
vakgroep zwemmen verbonden aan “Das Institut für Angewandte 
Trainingswissenschaft”, hét centrale onderzoeksinstituut voor de Duitse 
Topsport. 

Daarnaast vergezelt hij, samen met zijn collega Jens Graumnitz, -als      
“waarnemer”- de Duitse zwemploeg bij grote internationale toernooien. 

Zijn vakgroep zwemmen houdt zich onder meer bezig met het verbeteren van de prestaties bij het starten  
“Verbesserung der Leistungen beim Absprung vom Block” met als “Ziel der wissenschaftlichen Prozess 
untersützung ist die Verkürzung der Blockzeiten sowie die Erhöhung der horizontalen Absprung 
geschwindigkeit”. 
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Vertrekkend vanuit een zeer genuanceerde visie op het topzwemmen zal hij, naast zijn theoretische 
invulling, oefeningen aanbieden welke representatief zijn voor het scala aan oefenstof dat kan worden 
gehanteerd.

“Analyse van het starten”

Ir. Wieger Mensonides; goede wijn behoeft geen kans. In April hield hij een zeer 
interessante lezing in Duitsland. Nu, terug uit Dallas waar hij met bestuurslid 
Anton Koekkoek een drietal weken uitgekiende techniek analyses en trainingen 
verzorgde voor een 50tal getalenteerde zwem(st)(m)ers uit deze gigantische 
stad,  wederom inleider bij onze bijscholing. 

Wieger: “Om tot een analyse van het starten te komen is het noodzakelijk de 
voorwaarden te kennen waaraan een start dient te voldoen. Daarmee worden 
hier bedoeld de theoretische grondslagen van het starten die met “mechanica”, 
“stromingsleer”, etc. kunnen worden vastgelegd binnen de “reglementen “ . Een 
computer programma is door mij ontwikkeld om de ideale lijn te berekenen.

Uitgaande van de sprongkracht van een zwemmer wordt berekend wat de ideale afzet hoek is, op welke 
afstand hij in het water zou moeten komen, hoe diep hij in het water moet komen, etc. De gehele startfase 
wordt bekeken tot en met het boven water komen.

Daarnaast is het vanzelfsprekend van het grootste belang te kijken welke startmethoden er zijn en wat de 
aanleg van een bepaalde zwemmer/ster er is voor een bepaalde startmethode. In het kort wordt er gekeken 
naar de verschillende start methoden die er in de loop van de tijd zijn geweest en worden de voor en 
nadelen bekeken. Met welke start kun je snel reageren en met welke start kan je het beste afzetten?

De aanleg, vooral het coördinatie vermogen (het gevoel voor een bepaalde beweging en opeenvolging van 
bewegingen) speelt een grote rol, naast  andere factoren als; lenigheid, snelheid, kracht, etc. Voorbeelden 
wat deze factoren betreft, zijn, om de gedachten te bepalen, uit de atletiek: de speerwerper, de kogelstoter, 
de kogelslingeraar, de discuswerper die allen proberen zo veel mogelijk energie aan het materiaal mee te 
geven, met een bepaalde techniek. 

Uitgaande van de theorie welke aangeeft wat de bepalende factoren zijn wordt dit geïllustreerd met video 
beelden van de beste starters van de wereld om deze theoretische uitgangs punten duidelijk te maken. 

Van Dean Hutchinson, Cesar Cielo Filho die voorbeeldig van het startblok komen tot het onderwater werk 
van Michael Phelps en Coughlin”.
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Den Leistungsfaktoren im Schwimmsport auf der Spur (Training der 
Leistungsvoraussetzungen, wissen aus der Leistungsdiagnostik)

Prof. Dr. Maren Witt, jarenlang werkzaam bij het IAT te Leipzig, nu in 
hoofdzaak werkzaam als Leiterin des Biomechanik-Instituts an der 
Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. Sinds enkele jaren 
is zij tevens Vorsitzende der Wissenschaftskommission des Deutschen 
Schwimmverbandes.

Het onderzoekslandschap in de Duitse sportwetenschappen wordt 
gedomineerd door het universitaire onderzoek en drie instituten die vanuit 
het Duitse ministerie voor binnenlandse zaken worden gefinancierd. Een 
daarvan is het Institut für Angewandte Trainingswissenschaften te Leipzig, 
dat zich speciaal bezig houdt met de ontwikkelingen in de training van 
topsporters. Het instituut is “Das zentrale Forschungsinstitut des deutschen 
Spitzen- und Nachwuchsleistungssports”.

Het Instituut richt zich op onderzoek naar nieuwe trainingsmethoden en - 
processen voor de topsporters. Ze werken op basis van projecten met 

tientallen verschillende sportbonden die 60 verschillende disciplines onder hun hoede hebben. Het IAT is 
gespecialiseerd in de interdisciplinaire samenwerking van experts in de wetenschapsvelden van de sport-
geneeskunde, biowetenschappen, sport biomechanica, informatica, wiskunde, ingenieurs-wetenschappen, 
trainingsmethoden, sportpedagogiek, sportpsychologie en de informatie en documentatie.

Maren Witt is een enorm deskundige enthousiaste wetenschapper op het gebied van bio-mechanica, dé 
deskundige op dit gebied. Wat ons met name opvalt is het feit dat zij telkens in staat is “over de grenzen van 
het (on)mogelijke” in de topsport heen te kijken en nieuwe ontwikkelingen initieert c.q. signaleert en dat op 
een begrijpelijke wijze onder de aandacht van de vele belanghebbenden weet te brengen. 

Het programma ziet er als volgt uit:

08.45 !! ! Zaal open, ontvangst met koffie, thee en koek.

09.20 - 09.30! Opening en introductie door René Dekker, voorzitter NVVZT

09.30 - 10.15! Patrick Pearson

10.15 - 11.15! Rudi Diels

11.15 - 11.45   ! Koffie, thee

11.45 - 12.45! dr. Jurgen Küchler

12.45 - 13.45! Lunch

13.45 - 14.45! Ir. Wieger Mensonides

14.45 - 15.00! Koffie, thee

15.00 - 16.15! Prof. Dr. Maren Witt

16.15! ! ! Afsluiting René Dekker en uitreiking certificaat van deelname.

Locatie:   Huis Brakel te Brakel, tel. 0418-672833.
Doelgroep:   Zwemsporttrain(st)ers en overig geïnteresseerden.
Route:    Brakel: zie www.huisbrakel.nl
Kosten:   Inclusief koffie, thee, lunch, PDF documenten:
Leden NVVZT   € 25,00
Nieuwe leden  € 45,00 (Bij afgifte getekende machtiging tot automatische afschrijving € 35,00)
Niet leden  € 65,00.
De bij de NVVZT beschikbare presentaties (PDF-documenten) worden daarna aan
degenen die hebben ingeschreven via onze site www.zwemsporttrainers.nl tijdelijk beschikbaar gesteld.
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Inschrijven/informatie:
on-line: www.zwemsporttrainers.nl/inschrijfformulier
email:   jheidelberg@ziggo.nl
post:   J. Heidelberg, Steffensberg 12, 9431 CZ Westerbork
telefoon:  0593-542827
Betaling graag vóór 31 oktober 2010 op ING Banknummer 3985897, ten name van Nederlandse Vereniging 
Van Zwemsport Trainers, Steffensberg 12, 9431 CZ Westerbork of bij binnenkomst. Indien de betaling nog 
niet is ontvangen, dient u bij binnenkomst alsnog te betalen. Een eventuele dubbelbetaling wordt 
gerestitueerd.
Annulering.
Indien u onverhoopt verhinderd bent deel te nemen kan iemand anders te allen tijde uw
plaats bij de bijeenkomst innemen. Plaatsvervanging en annulering dienen bij voorkeur per
email te gebeuren. Bij annulering binnen twee weken voor de bijscholing wordt, in verband
met de door ons gemaakte kosten, de volledige deelname prijs in rekening gebracht.

Toelichting.

De belangrijkste doelstelling van al onze bijscholingen is:

 “Bevordering van de deskundigheid van onze leden”
 
Dankzij de internationale uitstraling van onze sport én een goed draaiende jeugd-rekrutering binnen de 
verenigingen wordt de instroom van jonge atleten de laatste jaren steeds groter. Dat geeft -door de 
gretigheid van de sporters- vele verplichtingen, met name op het gebied van het verbeteren van techniek en 
tijden. Internationaal is het zoeken naar betere en nieuwe mogelijkheden in volle gang; ook in Nederland kan 
een aantal verschuivingen worden vastgesteld. Er zijn inmiddels heel wat methoden beschikbaar voor het 
verbeteren van de start, maar:
* kennen wij ze ook ? 
* worden ze gebruikt ? en 
* wat hebben wij aan nieuwe technieken als ze niet worden geïmplementeerd in de trainingen ?

Zoals eerder vermeld staat deze bijscholing in het teken van de “start in al zijn geledingen”. 
* Welke starts zijn er; 
* Hoe leer je ze aan;
* Hoe verbeter je ze; 
* Wat zijn specifieke kenmerken waar je op moet letten. 

Zo is het nieuwe startblok een hulpmiddel met specifieke kenmerken. Er wordt daardoor meer van de zwem
(m)(st)er gevraagd dan alleen maar een startsprong. Voor een excellerende start zal men vele aspecten 
moeten beheersen zoals:
* reactiesnelheid; 
* spierkracht; 
* sprongkracht; 
* lenigheid; 
* coördinatie; 
* stabiliteit en 
* explosiviteit.
 
Trainers willen steeds weer weten of ze op technisch vlak nog goed bezig zijn. Uit vele gesprekken bleek mij 
dat trainers snakken naar een wetenschappelijk gefundeerde totaalbenadering van de starttechniek die het 
hen in de praktijk mogelijk moet maken de aan hen toevertrouwde pupillen het effectief starten als een 
vanzelfsprekende vaardigheid aan te leren. 

Je ontvangt vandaag een rugzak vol effectieve kennis en oefeningen, die je direct in je eigen lessen en 
trainingen kunt gebruiken. Ik ben er van overtuigd dat, na deze bijscholing, je op een betere manier kunt 
omgaan met het aanleren en verbeteren van de optimale starttechniek. Tot slot. Elke bijscholing geeft recht 
op licentieverlenging mits de bijscholing aan de daarvoor gestelde kwaliteitseisen voldoet. Dus levert ook 
deze bijscholing twee kruisjes op.

Een leerzame dag toegewenst,
René Dekker, voorzitter NVVZT.

zie ook www.zwemsporttrainers.nl
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