
Beoordelingsschema  
Enkelvoudige rugslag  

Bewegingsbeschrijving: 
De essentie van de enkelvoudige rugslag is om met zo weinig mogelijk energie, een zo groot 

mogelijke afstand af te leggen. Deze vorm van rugslag is een belangrijk onderdeel bij het survival. 

Doordat er met weinig energie veel afstand afgelegd kan worden, wordt deze slag vaak gebruikt 

voor de lange afstanden. Doordat de armen naast het lichaam kunnen blijven, is er minder 

weerstand waardoor er minder energie nodig is. 

Techniek beschrijving: 
Er word tegenwoordig gewerkt met een tweetakt zwembeweging. Bij deze beweging wordt er 

minder weerstand opgewekt doordat de knieën onder water blijven. De voeten worden gelijktijdig 

naar de bodem bewogen, waarna een kegelvormige beweging wordt gemaakt waarbij de 

bovenbenen naar elkaar toe bewegen. Hierna worden de benen gesloten waarna de stuwbeweging 

volgt. Hierna volgt een drijfmoment, ook wel de uitdrijffase genoemd. 

Beoordeling: 
Om de techniek goed te kunnen beoordelen hebben we de beweging in delen geknipt 

1. Ligging: Armen en benen liggen gestrekt in het water, waarbij de armen langs het lichaam 

liggen en de benen tegen elkaar. Het hoofd ligt iets gebogen achterover, hierdoor komt de 

navel van de zwemmer iets tegen het wateroppervlak 

2. Contra fase van de benen: De benen worden in langzaam naar onderen gebracht waarbij de 

knieën iets uit elkaar komen te liggen 

3. Stuw fase van de benen: Door de benen in een schroef beweging rond te draaien komen de 

benen weer gestrekt tegen elkaar aan. 

4. Uit drijf fase: De zwemmer blijft een aantal tellen gestrekt in het water liggen  

5. Moment: Op het juiste moment word er gestart met de contra beweging: dit juiste moment 

is als er bijna geen stuwing meer is vanuit de stuwfase  

Beoordelingsschema: 
 

Naam: Beschrijving: Punten voor dit 
onderdeel 

Aantal punten 
verdient 

Ligging Armen, benen en 
hoofd 

2p  

Contrafase benen Zakken in de juiste 
beweging en snelheid 

2p  

Stuwfase benen Schroefbeweging de 
juiste snelheid en 
richting van de 
beweging 

2p  

Uitdrijffase Houding in het water 2p  



Moment Op het juiste moment 
van de contra en 
stuwfase inzetten 

2p  

 Totaal: 10p 0p 

 

Het aantal punten wat voor deze slag word gehaald is ook het Cijfer 
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