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Samenvatting
Dit eindwerk gaat over ritmisch bewegen in het water op muziek. De muziek is hiervoor
een stimulans om een doelgerichte training aan te houden. Door de weerstand van het
water zijn de bewegingen moeilijker en trager uitvoerbaar. Dit resulteert in een toename
van de spiermassa. Na regelmatige beoefening van een vorm van aquafitness zal de
conditie verbeteren.
Er zijn verschillende vormen van aquafitness die in het theoretisch gedeelte van dit
eindwerk worden toegelicht.
In het praktisch gedeelte worden activiteiten voorgesteld die toepasbaar zijn in het
onderwijs voor zowel jong als oud. Na toepassing van deze activiteiten kan ik besluiten
dat dit geapprecieerd werd door de eerstejaarsstudenten van de KHLeuven. Ook bleek
tijdens deze lessen dat bepaalde bewegingen in het water niet zo effectief waren. Na de
theoretische studie werd duidelijk dat maar een aantal basisbewegingen kunnen gebruikt
worden om combinaties te vormen.
“Aqua-ritmisch bewegen” leidt tot een plezante en doeltreffende training.
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WOORD VOORAF
Het bedenken van activiteiten in het zwembad op muziek was moeilijker dan ik dacht.
Ook het zoeken naar het theoretisch onderbouwen van de praktijk was moeilijk: er is
namelijk weinig te vinden over bewegen in het water op muziek. Ik heb geprobeerd de
belangrijkste bevindingen in dit eindwerk neer te schrijven. Het praktisch gedeelte is tot
stand gekomen door mijn ervaring in het ritmische bewegingsdomein en door mijn
creativiteit in het water.
Enkele personen zou ik willen bedanken voor de hulp en de aanzet om blijven door te
gaan en niet op te geven.
Eerst zou ik mijn promotor, Werner Van Assche, willen bedanken voor zijn tips, zijn
expertise en zijn aanzet om dieper te gaan nadenken naar activiteiten waarbij muziek
essentieel is.
Ook mijn nonkel Rudi Willaert heeft me veel geholpen. Hij stelde me steeds zijn
zwembad ter beschikking om mijn activiteiten uit te testen en in te oefenen.
Natuurlijk bedank ik ook mijn familie, vrienden en de klasgenoten die in me geloofden en
me steunden tot op het einde. Ook dank ik diegenen die me geholpen hebben om mijn
eindwerk te lezen en te verbeteren.
Ik wil zeker mijn ouders bedanken omdat ze mij van kleins af aan naar de dansles
brachten en die danservaringen hebben me tot dit resultaat gebracht.
Ook Annick Dircx en Anne Frans van sportoase Leuven verdienen een woord van dank.
Zij hebben me de kans gegeven om enkele lessen aquafitness uit te proberen.
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INLEIDING
Het eerste deel van dit eindwerk behandeld de theorie over welke activiteiten er kunnen
worden uitgevoerd in het zwembad op muziek. Ik vertrek vanuit een gekend begrip in de
aquawereld, nl. “aquafitness”, waarbij ik de verschillende vormen kort zal toelichten.
Ook de vraag waar mijn eindwerk zich situeert, ligt voor een deel bij de aquafitness maar
uiteindelijk zijn mijn activiteiten vooral gebaseerd op dans en ritmes met een zelfgekozen
benaming, nl. “aqua-ritmisch bewegen”.
In het tweede praktische deel worden enkele activiteiten voorgesteld die toepasbaar zijn
voor ritmische zwemlessen. Het zou een hulpmiddel kunnen bieden voor studenten en
leerkrachten lichamelijke opvoeding die nog niet veel ervaring hebben in het geven van
waterlessen op muziek. Zorg er zeker voor dat je zo een les vooraf uitprobeert want het
bewegen in het water verschilt sterk met het bewegen op het droge.
Bij dit eindwerk hoort een DVD met daarop de lessen die ik uitgeprobeerd heb bij de
eerstejaars studenten lichamelijke opvoeding aan de lerarenopleiding van de KHLeuven.
En ook een cd met daarop de muziekfragmenten.

7

8

AQUAFITNESS
1. Fitness in het water
Deze benaming “Fitness in het water” wordt gegeven aan alle activiteiten in het water en
op muziek met als doel de fitheid te verbeteren en te onderhouden. Het is een
verzamelnaam voor alle mogelijke fitnessvormen, nl. aquajogging, aquagym, aquarobics
en aquastep in het water. Bovendien is dit ook een recreatieve bewegingsvorm, die door
jong en oud kan beoefend worden.
De oorsprong van deze bewegingsvorm komt uit de revalidatie. In de jaren 1980 was het
enorm populair in de Amerikaanse fitnesscultuur en in de jaren 1990 is het overgewaaid
naar Europa. Deze vorm van fitness werd nog verder ontwikkeld zodat er nieuwe
activiteiten hun intrede deden zoals aquakids, aquadance, aquastep, enz…
Het is populair bij alle leeftijden, zowel bij jonge en actieve sporters als bij mensen die
nog nooit gesport hebben. De deelnemers hebben verschillende motieven, de ene komt
meedoen voor het plezier, de andere voor de gezelligheid en het sociaal contact, of om
de gezondheid te verbeteren en de conditie op peil e houden.

2. Doelstellingen
De voornaamste doelstellingen van aquafitness zijn: de conditieverbetering van sporters
en niet sporters en de snellere revalidatie bij het herstel van blessures. Andere
doelstellingen zijn het verhogen van de spierkracht, de lenigheid en een snellere
vetverbranding.
Aquafitness is ook een vorm van ontspanning en kan eveneens de sociale contacten
bevorderen.

3. Voordelen van aquafitness
Bewegen in het water is veel zwaarder dan op het droge omdat de waterweerstand moet
overwonnen worden. Dit heeft een positief effect op de spieren omdat die zware arbeid
moeten verrichten. Zo’n 30 minuten trainen in het water komt overeen met 1,5 u trainen
op het droge. In diep water wordt de zwaartekracht zelfs volledig opgeheven door de
opwaartse stuwkracht van het water. Door de verminderde zwaartekracht zal de
belasting op de gewrichten laag zijn. Dat is zeer geschikt voor iets zwaardere mensen en
9

personen met lichaamsproblemen (reumapatiënten, mensen met rugproblemen en
geblesseerde sporters).

3.1 Verminderde belasting van gewrichten, botten en spieren
Door de opwaartse druk van het water lijkt het lichaam 90% lichter dan op het droge
en is de schokbelasting zo klein mogelijk. Van excentrisch spierwerk is zo goed als
geen sprake. De gewrichten en spieren kunnen heel soepel en comfortabel bewegen
in het water, waardoor pijn minder voorkomt.

3.2 Spierversterking door waterweerstand
Doordat de dichtheid van water groter is dan in de lucht, is er veel meer moeite
nodig om te bewegen. Die moeite is de eigenlijke waterweerstand die zorgt voor een
remmende werking bij het bewegen. De weerstand komt vanuit verschillende
richtingen waardoor de spieren die weerstand moeten overwinnen door voldoende
krachtig te bewegen.
Deelnemers die specifiek aan kracht willen werken zullen een veel sneller effect
voelen in het water dan op het droge. Wanneer we met weerstandsmaterialen
werken heeft dit nog meer effect. Ook worden bij één oefening in het water twee
spiergroepen aangesproken (concentrisch spierwerk), wat niet het geval is op het
droge. Bij het buigen van de arm, traint men de biceps en bij het strekken van de
arm, traint men de triceps.
In het water zal er altijd trager bewogen worden. Hou daarmee rekening en verlaag
de snelheid van de beweging.
De waterweerstand is afhankelijk van 5 factoren1 :


Grootte van het oppervlak: hoe groter de oppervlakte, hoe meer water er zal
worden tegengehouden.



Lichaamsvorm: hoe meer gestroomlijnd, hoe minder weerstand.



Snelheid van het lichaam: hoe sneller de beweging in het water, hoe groter
de weerstand en daardoor zal intensiteit stijgen.



Oppervlaktesamenstelling: afhankelijk van de zwemkledij, onderhuids vet en
spierhoeveelheid. Hoe losser de zwemoutfit, hoe meer weerstand die biedt.



1

Turbulentie: ontstaat door combinaties van vorige factoren:

TACK, C., Aquatics… een therapie wordt sport., eindwerk LO, KHLeuven, 1999, 88 p.
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 Een groot lichaamsoppervlak zal ervoor zorgen dat bij bewegen veel water
verplaatst wordt en er een onderdruk gecreëerd wordt achter het
bewegend lichaam;
 Een niet-gestroomlijnd lichaam zorgt voor golfvorming omdat water
zijwaarts wordt gestuwd en niet langs het lichaam;
 Hoe ruimer het oppervlak van het bewegend lichaam, hoe meer water
zijwaarts wordt weggestuurd en hoe groter die golfvorming.

3.3 Grotere belasting en het verbranden van calorieën
Er is meer energie nodig om een lichaam door het water te bewegen dan door de
lucht, hierdoor wordt het lichaam tweemaal zo zwaar belast en levert het tweemaal
zo veel energie. Per uur worden er ongeveer 525 kilocalorieën verbrand tegenover
240 kilocalorieën op het droge. Ook hebben deelnemers bijna geen last van
transpiratie, het lichaam geeft warmte die door training ontstaat veel makkelijker af
aan water dan aan lucht.
Aquafitness vergroot ook de lenigheid omdat bewegingen in hun volledige
bewegingsuitslag worden uitgevoerd. Het kan een hulpmiddel zijn om het gewicht op
peil te houden, extra vet te verbranden en beter om te gaan met stress. Ook komt er
extra energie vrij en wordt de kans op hartaandoeningen en kwaaltjes kleiner.
Aquafitness is een aërobe training waardoor de cardiovasculaire conditie wordt
versterkt en het lichaam getraind wordt om zuurstof makkelijker naar de spieren te
vervoeren.
De hartslag ligt in het water zon 13% lager dan op het droge omdat de
“zwaartekracht” kleiner is. In het water zal de bloedtoevoer naar het hart versterkt
worden.
Ook neemt het water makkelijker warmte op en zal het lichaam dit compenseren
door de bloedvaten in de ledematen te vernauwen zodat de bloedtoevoer naar het
hart vergroot.
Het lichaam heeft tevens een drijfvermogen maar dit verschilt van persoon tot
persoon en is mede afhankelijk van de verhouding tussen vet, bot en spierweefsel.
Mensen hebben het gevoel van gewichtloosheid waardoor springen en lopen veel
comfortabeler en relaxer aanvoelt.
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4. Indeling aquafitness2
Aquafitness kan ingedeeld worden in drie categorieën op basis van de volgende criteria:
 Volgens waterdiepte


Aquajogging in diep water



Aquarobic in ondiep water

 Volgens materiaal


Aquagym: met verschillende materialen



Aquastep: met steps op de bodem



Aquaball’s:kleine bal tussen benen of armen



Aquaspinning: met fiets

 Volgens beoogde doelen en/of doelgroepen


Aquasenior: fitness voor senioren in het water



Aqua Kick & Punch: met schop- en slagbewegingen



AquaPregnancy: fitness voor zwangere vrouwen

Hieronder volgt een korte uitleg over de verschillende en belangrijkste categorieën uit de
aquafitness.

4.1 A QUAJOGGING
Het is een training waarbij gelopen wordt in het water
met behulp van een Wet Belt om de verticale positie in
het water te behouden (zie figuur 1) 3. Hierbij is er geen
enkel contact met de grond. Er zijn vier
basistrainingsvormen: wandelen, joggen, lopen en
sprinten. Naast de belangrijke loopbewegingen zijn er
ook combinaties met romp –en armbewegingen. Het
hele lichaam wordt getraind, maar het accent ligt op
het uithoudingsvermogen.

2
3

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE VZW, Recreatie: Recreatief clubaanbod aquafitness,internet, 2009.
PROXIMEDIA, Aqua-jogging, internet, 2009-05-20.
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Er zijn ook drie verschillende categorieën4 oefenvormen:
 Oefenvormen in verplaatsing (stappen, lopen, hinken, huppen).
 Oefenvormen ter plaatse (springen, wisselsprongen, skippings, hakkebillen).
 Oefenvormen in combinatie met armbewegingen (eventueel met halters,
handschoenen, paddles,…).
De verschillende loopbewegingen5:
 Basisloop: vergelijkbaar met lopen op het land. De armen gaan afwisselend
naar voor en achter.
 Kniehefpas of sprintpas: de knieën komen niet hoger dan de heup; de voeten
zijn steeds flex of gehoekt en de armen bewegen net zoals bij de basisloop.
 Trippling: zeer kleine dribbelpasjes in een hoog tempo waarbij het
enkelgewricht wordt aangesproken.
 Skicross- of langlaufbeweging: de benen worden uit de heup naar voor en
achteren bewogen, de armen houden precies skistokken vast om zich zo voort te
bewegen in het water.
 Overstriding of slow motion: lopen met maximale bewegingsuitslag van zowel
armen als benen. Het is eerder een trage beweging waarbij de benen gestrekt
blijven.

Figuur 2: verschillende loopbewegingen bij aquajogging

4

TACK, C., Aquatics… een therapie wordt sport., eindwerk LO, KHLeuven, 1999, 88 p.
Volgens VELDEMAN J, 1996, uit TACK, C., Aquatics… een therapie wordt sport., eindwerk LO, KHLeuven,
1999, 88 p.
5
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In het begin zullen veel deelnemers te fel naar voor hellen. Veel deelnemers laten
zich beïnvloeden door de gekende en ingeoefende zwembewegingen. Ook een
zittende houding in het water is fout.
 Tip: Streef naar een correcte houding waar deelnemers zich in het water
goed bij voelen.
Variant: Aquawalking: wandelen in borstdiep water met of zonder materiaal.
Voordelen:


De kans op blessures is bijzonder klein doordat het lichaamsgewicht in het
water niet wordt gedragen en doordat de schokbelasting veel kleiner is.



Door de continue waterweerstand is er tijdens de loopbeweging geen
ontspanningsmoment. De spieren zijn veel langer maar minder krachtig aan
het werk.

4.2 A QUAROBICS
Aquarobic is een dansvorm waarbij bewogen wordt in heupdiep tot borstdiep water
en op muziek. Het doel is werken aan de uithouding en de fitheid (figuur 3)6. Het is
vergelijkbaar met gewone aerobic maar de bewegingen worden trager uitgevoerd
door de weerstand van het water. Er zal meestal gewerkt worden aan een
choreografie die door oefeningen in blokken achter elkaar worden gezet. Wanneer er
gedanst wordt in het water, dan spreekt men over aquadance7.

6

DECOSTER, N., foto op vakantie in Spanje, Lloret De Mar, aug 2008.
DE MARTELAER, K., POSTMA, T., Levenslang zwemmen: school, club en vrije tijd, PVLO, Sint-Amandsberg,
1999, 321 p.
7
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De hoogte van het water is belangrijk voor de schokbelasting omdat er contact is
met de bodem. Hoe dieper het water, hoe meer de opwaartse druk met als gevolg
een kleinere schokbelasting.
Ook het ritme is zeer bepalend voor de uitvoering en het tempo van de bewegingen.
Het ideale tempo situeert zich tussen de 100 en 120 “beats” per minuut.
Muziek wordt hier gezien als een stimulans want zonder muziek zal het minder
aangenaam zijn om een volledige work-out vol te houden. De oefeningen worden
uitgevoerd zonder stopmoment. Muziek is bovendien een middel om ritmisch te
kunnen bewegen in het water.
De 6 gekende basisbewegingen bij aquarobics zijn stappen(walk), joggen, kicks,
rocking horse, scissors en jumping jacks.

Figuur 3: walk8

8
9

Figuur 4: jog9

BAUN PAPPAS, M., Fantastic water workouts, Human Kinetics, United States of America, 2008, 253 p.
Ibidem, 15.
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Figuur 5: high kick10

Figuur 6: rocking horse11
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Figuur 7: scissors12(beide benen gestrekt afwisselen)

Figuur 8: jumping jack13 (open en toe springen)

10
11
12
13

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

15.
15.
15.
15.
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Sweat is een formule die toegepast wordt om zo variatie te brengen in intensiteit,
spiergroepen en oefenkeuze. Elke letter verwijst naar een bepaald doel dat men voor
ogen houdt bij de voorbereiding van een aquales (Flamen M, 1996)14.

S: surface, speed:
Intensiteit wordt veranderd door variatie te brengen in de weerstand en door
variatie te brengen in snelheid van bewegen (vb. enkele materialen zoals halters,
cuffs,…).
W: Working positions:
De diepte waarin wordt geoefend kan invloed hebben op de basisbewegingen van
de workout.
 Rebound: krachtig afduwen van de bodem in een verticale houding. Meer
kracht verhoogt de snelheid en de intensiteit.
 Neutral: door het lichaam steeds dieper in het water te bewegen, kan de
opwaartse druk een rol gaan spelen waardoor het drijven veel makkelijker
is. De invloed van de zwaartekracht neemt af en sommige bewegingen
kunnen groter uitgevoerd worden waardoor de intensiteit toeneemt.
 Suspended: drijfstadium waarbij de zwaartekracht kleiner wordt en
bepaalde technieken worden toegepast zoals stabilisatie en sculling van de
romp. Bij sculling worden de handen als kopjes gehouden om zo opwaartse
druk te verkrijgen. Het zijn wrikbewegingen om boven water te blijven en
te drijven. Sculling wordt ook toegepast bij waterballet.
E: Enlarging:
Het groter uitvoeren van de beweging zodat de intensiteit hoger ligt (vb. gestrekte
kicks i.p.v. gebogen kicks).
A: Around the body:
Variatie in vlakken rond het lichaam. Dit geeft een voordeel aan het werken in een
multidimensionele weerstand en verhoogt de neurologische werking. Door het
aanspreken van verschillende spiervezels worden spierkracht en uithouding
verhoogd.

14

TACK, C., Aquatics… een therapie wordt sport., eindwerk LO, KHLeuven, 1999, 88 p.
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T: Travel:
De verplaatsing in het water vermeerdert de weerstand en de intensiteit van de
training.

Voordelen:


Zeker leuk in groepsverband.



Belasting kan gemakkelijk variëren door het veranderen van de waterdiepte.



Er is veel variatie mogelijk door verschillende materialen en tempo’s.

Varianten: Aquastep (4.4) en Aqua Tae Bo: combinatie van de Koreaanse
verdedigingssport Tae Kwan Do, boksen en aerobic in het water.
Bij mijn lessen in het water heb ik een sessie rond aquarobic gehouden waarbij
leerlingen langdurige tijd moesten bewegen in het water zonder te stoppen. Zo’n les
is vermoeiender op het droge maar heeft zeker ook een bevorderend conditioneel
effect in het water.

4.3 A QUAGYM

OF HYDROFIT

Figuur 3: aquagym met noodles 15

Aquagym of hydrofit zijn fitnessoefeningen in het water waarbij gewerkt wordt aan
spierversteviging, lenigheid en uithouding. De oefeningen worden in volledige
omvang uitgevoerd en door de waterweerstand wordt er effectief arbeid verricht.

15

Gemeente Deerlijk, zwembadactiviteiten, internet, 2009.
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Hierbij worden tevens materialen gebruikt om de intensiteit van de bewegingen te
verhogen en om een optimale weerstand te garanderen:
 Wave webs of handschoenen16 worden vervaardigd
van hetzelfde materiaal als badkleding (een
elastisch, sterk en comfortabel materiaal dat deels
uit Lycra bestaat). Door de handen te spreiden zal
het oppervlak groter worden en zal er meer
weerstand ontstaan.

 Wet-Belt17 is een band die rond het middel
gedragen wordt. Een wet-belt heeft een sterk
drijfvermogen waardoor er rechtop kan bewogen
worden en het hoofd boven water blijft.

 Halters, barbells of dumbells18. Deze verhogen de
waterweerstand en zorgen voor een
spierverstevigend effect op de bovenste ledematen.
Ze kunnen ook als drijfvermogen dienen. De halters
worden in de hand genomen en voortbewogen in het
water.

 Cuffs19 (beenkappen) zijn banden met een groot
drijfvermogen. Ze worden meestal gedragen aan de
enkels. Het vergroot de weerstand. Het lichaam is
ook minder stabiel. Vooral beginners zullen de
neiging hebben om om te kantelen.

16
17
18
19

STOIT & COMPAGNE, Aqua Gloves/Webb Froggs, internet, 2009.
Ibidem, 20 Aqua-jogging wetbelts.
Ibidem, 20, Aquahalters.
SPORT-THIEME, beendrijvers, internet, 2009.
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 Weerstandsplanken20, aquaschoenen21, noodles
of buizen22, enzovoort

Voordelen:


Goede trainingsvorm met als doel het figuur te verbeteren.



Ze bevorderen de coördinatie.



Bij blessures loopt de revalidatie veel sneller dan op het droge.



Kunnen in verschillende waterdieptes gebruikt geworden.



Deze bewegingsvorm kan ook op muziek uitgevoerd worden maar toch werkt
de muziek hier vooral als een stimulans voor de deelnemers Het volledig en
correct uitvoeren van de beweging is essentieel.

4.4 A QUASTEP

Figuur 4: aquastep 23

Aquastep is het uitvoeren van bewegingen in borstdiep water op en naast de step en
op het ritme van de muziek. De conditie en spieren worden versterkt met een lage
belasting van spieren en gewrichten. Hierbij is concentratie zeer belangrijk omdat er
verschillende bewegingen en stappen wordt aangeleerd. De armen worden volledig
meegetraind en hebben een belangrijke rol. Op het droge dienen de armen meer als
stabilisatie.

20
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23

SPORT-THIEME, zwemplanken, internet, 2009.
SPEEDO, Metro Swim shop, internet, 2009.
STOIT & COMPAGNE, flexibeams, internet, 2009.
SPORTTIME, hoogverstelbare aqua step, internet, 2009.
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4.5 A QUASPINNIN G

Figuur 5: aquaspinning 24

Aquaspinning is fietsen in het water. Ook hier tracht men het uithoudingsvermogen
te trainen en spierkracht van de buik, billen, benen, borst en armen te verbeteren.
Aquaspinning is heel effectief. Aan de fiets is een weerstandsknop die de deelnemer
zelf kan bedienen zodat hij de training naar eigen wens kan verzwaren of verlichten.
Voordelen:
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Intensieve training met een lage belasting.



Verbetering van de conditie.



Revalidatie gebeurt veel sneller.



Veel variaties in oefeningen en tempo.



Leuk in groepsverband.

AINKBODYCARE, aquafietsen, internet, 2009.
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5. Deelnemers, doelgroepen…
Aquafitness is voor iedereen toegankelijk. Zowel senioren als kinderen kunnen plezier
beleven aan deze bewegingsvorm.

5.1 A TLET EN
Het is goed voor atleten die hun spieren willen ontwikkelen maar ook willen werken
aan hun uithouding op een niet-belastende wijze. Zo’n training kan voor een goede
afwisseling zorgen. Voor geblesseerde atleten of patiënten kan het ook interessant
zijn omdat ze veel sneller revalideren.

5.2 N IET - ZW EMMERS
Niet-zwemmers kunnen op een veilige manier aan sport doen in het water. De
deelnemers hoeven niet bang te zijn om te verdrinken want er worden hulpmiddelen
gebruikt.

5.3 Z WANG ERE

VROUWEN

Vroeger stelde men de vraag of vrouwen wel bekwaam zijn om te sporten tijdens
een zwangerschap. De meesten dachten dat dit niet gezond zou zijn voor de baby
maar het is zeker aan te bevelen omdat het spierstelsel alsook en het
uithoudingsvermogen hierdoor op peil gehouden wordt. Door de verminderde
belasting zijn er weinig rugklachten.
Enkele veiligheidsmaatregelen (Amerikaans College van verloskundigen en
gynaecologen: Aquasport25).


Snelle draaibewegingen, sprongen en verandering van richting, niveau en
snelheid moeten vermeden worden.

25



Bij het rekken niet voorbij de pijngrens gaan.



Laat de zwangere vrouw voor, tijdens en na de les veel drinken.



Niet te langdurig sporten.



Zeker niet maximaal intensief werken.

VAN DER SLUIS, A., en DIKKEBOER, B., Aqua Sportief: theorie en praktijk, Nationale Raad

Zwemdiploma's, Doorn, 1993, 160 p.
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5.4 S ENIOREN
Aquafitness is goed om hun ouderdomsproces tegen te gaan en fit en gezond te
blijven. Het probleem bij senioren is de belasting van spieren en gewrichten. Het
water biedt senioren een veilige omgeving met een minimale belasting. Er kan
tevens gewerkt worden aan coördinatie en evenwicht.
Zorg steeds voor een uitgebalanceerde training waarbij de opwarming traag gebeurt
en waar de intensiteit geleidelijk opgebouwd wordt. Aquafitness zal de gezondheid en
het uithoudingsvermogen van senioren verbeteren.
 Tip: geen schokkende bewegingen en geen te hoge intensiteit .

5.5 V OLWASSEN EN
Deze sport kan volwassen hun tekort aan beweging aanvullen, hun lichamelijke
conditie onderhouden en verbeteren, alsook de geest ontspannen. Sommige vrouwen
doen aan aquafitness, om te werken aan hun figuur. Door de constante beweging en
lage intensiteit is aquafitness daarvoor heel geschikt. Er zal pas een effect bereikt
worden wanneer men regelmatig aan beweging doet, bv. 3 à 4 keer per week.

5.6 K INDEREN

EN J ONG EREN

De jongste kinderen zijn fysiek nog niet in staat om aan aquafitness te doen. Ze
zullen niet de concentratie hebben om het een uur vol te houden. Uiteindelijk kan
aquafitness beter aangewend worden als inleiding of slot om zo de zwemlust te
bevorderen. Bij de jongeren kan zo’n les eens tof zijn. Hierbij moet afwisselende
leerstof voorzien worden anders zullen ze het snel beu zijn. Zo’n les kan ook werken
als een motivatie om toch deel te nemen aan de zwemlessen

5.7 O BESEN
Obesen kunnen op een comfortabele manier de grote spiergroepen trainen terwijl er
aan vetverbranding wordt gedaan.

5.8 M ENSEN

MET LAGE RUG PIJN

Mensen met lage rugpijn kunnen perfect deelnemen. Het water biedt hen namelijk
een ondersteunend effect. Je weegt ook minder en er wordt weerstand ervaren
waardoor de houdingsspieren onbewust worden aangespannen.
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6. Muziek
Muziek is heel belangrijk bij aquafitness. Hierdoor geven mensen veel minder snel op en
zijn hun gedachten minder gericht op de work-out.
Het motiveert en stimuleert om nog meer resultaat te halen uit de training.

6.1 S ELECT EREN

VA N GESCHIKT E MUZIEK

Rustige muziek wordt gebruikt om de intensiteit te verlagen zodat de spieren zich
rustig kunnen ontspannen. Rustige muziek wordt vooral gebruikt voor de opbouw
van de warming-up, training van kracht en toename van spierweefsel en coolingdown. Stimulerende muziek met een goede beat maakt het plezanter om die
aerobics en fitnessbewegingen te blijven volhouden. Training wordt leuker als de
bewegingen de muziek volgen. Meestal is de muziek een energiestimulans om het
tempo aan te houden.
 Tips:
 Kies voor energieke nummers, waarop jezelf zou willen bewegen of
dansen.
 Kies bij ouderen een rustiger tempo waarop bewegingen correct
kunnen uitgevoerd worden.
 Het refrein is de bloeiperiode van het lied en streeft naar nog iets
extra levendigs.

6.2

BEATS P ER MINUUT

Het tempo ofwel de snelheid waarmee een muziekstuk wordt uitgevoerd, bepaalt
mee het tempo van de training. De “beats” (tellen) per minuut kunnen via een
simpele methode berekend worden:
1.

Tel tot 8 op het ritme van de muziek en zet telkens een streepje tot wanneer
30 seconden bereikt zijn.

2.

Tel het aantal streepjes en vermenigvuldig dit met 2.
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6.3 T EMPO
Het landtempo is het tempo dat gebruikt wordt op het land. Dit is op de maat van de
muziek tellen en bewegen (1,2,3,4). Maar omdat dit tempo redelijk snel gaat in het
water, zullen de spieren niet in de volledige bewegingswijdte gebruikt worden. Ook
zal er minder weerstand gevoeld worden waardoor de effectiviteit van de oefening
niet behaald wordt.

Het watertempo is het halve tempo waarbij er meer tijd wordt gegeven om de
beweging af te werken (1-2, 3-4). Hier duurt elke beweging twee tellen i.p.v één tel.
Dit is het gepaste tempo om in het water te bewegen. Zo kan de beweging in zijn
volledige bewegingswijdte uitgevoerd worden.
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7. Lesopbouw

7.1

OPWARMING

(5

À

10

MIN )

We starten met een algemene ritmische opwarming om het lichaam voor te bereiden
op de training. De bewegingen worden kalm uitgevoerd in het water om zo de
lichaamstemperatuur te verhogen, energie te ontwikkelen, de bloedsomloop te
versterken en de zuurstoftoevoer naar de spieren te vergemakkelijken. De hartslag
wordt langzaam verhoogd om zich zo voor te bereiden op de inspanningsoefeningen.
Enkele voorbeelden aquafitness:


In het water wandelen in de lengte van het zwembad.



Ter plaatste stappen of joggen. Dit kan nog gecombineerd worden met
armbewegingen.



Nieuwe choreografie uitproberen in traag tempo.



Een sociaal element toevoegen zoals partnerwerk, samen wandelen,…

Enkele oefeningen die zeker leuk zijn voor de kinderen:


Follow the leader.



Het nadoen van dieren.



In een kringopstelling bewegingen in het water nadoen.

 Tip: zorg ervoor dat de grote spiergroepen worden voorbereid op de
acties die volgen in de les.

7.2 ( P RE - STRETCH (5

MIN ))

In sommige boeken wordt er tijdens de opwarming gestretcht om zo het risico van
blessures te verminderen. Maar in de gevolgde lessen in Sportoase Leuven werd dit
niet gedaan. Enkel na de lessen wordt er meestal gestretcht.

7.3 A ËROBE

OEF ENIN GEN ( K ERN )(15 TOT

30 MIN )

Er kunnen verschillende trainingen worden uitgevoerd rekening houdend met
doelgroep: aquarobics, aquajogging, aquastep, diepwatertraining, specifieke
fitnesstraining, enzovoort. Het is belangrijk om tijdens dit deel te werken aan het
uithoudingsvermogen waarbij grote bewegingen uitgevoerd worden om de hartslag
te verhogen. De hartslag verhoogt, maar blijft in de aërobe zone waar er genoeg
zuurstof is om inspanning te kunnen volhouden.
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Eerst wordt er gestart met eenvoudige oefeningen, waarbij men voortdurend in
beweging blijft.
 Tip: Verhoog na een tijd het tempo en maak grote, beheerste bewegingen
met verandering van richting, huppelpasjes, enz…

7.4 S PIERVERSTEVIG EN D G ED EELT E (5 T OT 15 MIN )
In dit gedeelte zullen buik-, bil-, been-, en borstspieren worden verstevigd en
meestal zal er gewerkt worden met specifieke gewichtjes. Het kan ook gecombineerd
worden met de aërobe oefeningen. Spierversterking vergroot het
uithoudingsvermogen en maakt de spieren minder blessuregevoelig. Ook helpt het
bij gewichtverlies zodat er een betere verhouding is tussen vet en mager
lichaamsweefsel.

7.5 C OOLING D OWN (5

TO T

10

MIN )

Hierbij worden trage, gecontroleerde bewegingen uitgevoerd met een lage intensiteit
om het lichaam te herstellen van de geleverde inspanning. Zo zal de hartslag en
bloeddruk naar een lager niveau worden gebracht.
Natuurlijk volgen hierna nog een aantal rekoefeningen om de spieren op hun
normale lengte terug te brengen. Het is belangrijk om beide kanten van het lichaam
te stretchen en alle spieren te rekken die gebruikt werden in de les.
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8. Choreografie (choreo)
Choreografie is een serie van bewegingen waarbij 2 of meer bewegingen achter elkaar
gezet worden. Meestal wordt er bij aerobics in blokken gewerkt. Een bewegingsblok
bestaat uit 32 tellen en een choreografie is een verzameling van een aantal
bewegingsblokken.
Bewegingsopbouw (volgens AALO26)
De basis bij aerobic zijn de profielelementen en daar worden de choreografische
elementen aan toegevoegd zodat men de bewegingselementen bekomt. In het water
worden bewegingselementen gebruikt zoals kick, jumping jack, knee lift, enz…
Profielelementen
Er zijn 4 profielelementen:
 March of stappen.
 Bounce of buigen van de knieën.
 Step touch: stap op zij en tik bij.
 Touch side: voet opzij tikken en terug bijplaatsen.
Deze zijn de eigenlijke basisbewegingen waaruit alle bewegingen kunnen gevormd
worden. Bij aquarobics zijn er 6 basisbewegingen (zie pagina 13).
Choreografische elementen
Deze elementen geven de wijze van uitvoering van de profielelementen. Ze worden
samengevat onder de afkorting D.R.I.L.L.S.H.I.T
D= Direction: richting toevoegen (bv. voorwaarts, achterwaarts).
R= Rythm: spelen met ritme (bv. half time, triple time).
I= ICI systeem:
I: intensiteit: is afhankelijk van individu tot individu. Het is aan te raden om
3 tot 5 keer per week zo’n 20 à 60 minuten aërobe oefeningen te doen aan een
hartslag van 60-90% van de maximale hartfrequentie.

26

BRYON, I., Cursus ritmische basisvorming 1ste jaar LO, KHLeuven, 2006-2007, 23 p.
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C: complexiteit: meestal duurt een bewegingselement 4 tellen en een
bewegingsblok 32 tijden. Hoe meer bewegingselementen in een blok, hoe
hoger de complexiteit.
I: impact: mate van druk op de gewrichten. High impactbewegingen zorgen
voor meer druk dan low impactbewegingen.
Bijvoorbeeld de armen bewegen op triple tempo (drie bewegingen op 1 en 2)
waardoor de impact groter is dan bij half tempo (één beweging op 2 tijden).
L= Level: de hoogte van de bewegingen. Zowel armen, benen als romp
kunnen bewegen op een low, mid en high level.
L= Length: aantal herhalingen van bewegingselement.
S= Speak: het praten en produceren van geluid.
H= Hoogte: hoe hoger wordt bewogen hoe meer energie je verbruikt.
I= Impression of beleving: het entertainen van klanten waardoor ze misschien
blijven komen.
T= Tempo: snelheid van bewegen en de snelheid van muziek.

Bewegingselementen (BE)
Door choreografische elementen toe te voegen aan profielelementen, krijg je
bewegingelementen. Vanuit march kunnen we naar v-step of mambo overgaan; vanuit
bounce naar squat, twist, jumping jack; vanuit step touch naar shuffle, walking horse,
slide; en vanuit touch side tot lunge, tap side en kicks.
Hieronder worden enkele basisbewegingen opgesomd die variëteit brengen in een
aquafitness-les27:
Onderlichaam
Vanuit jog:
 kleine en grote bewegingen

27

BAUN PAPPAS, M., Fantastic water workouts, Human Kinetics, United States of America, 2008, 253 p.
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 straddle: in, in, uit, uit
 knee lift

 kick (zie figuur 5)
 kick heels

 rocking horse (zie figuur 6)
 side steps: open en ander voet bijzetten

31

Vanuit jump:
 kleine en grote bewegingen naar voor of achter

 jumping jacks (zie figuur 7)
 cross country ski

 twist

32

Vanuit hop (1voet springen):
 knee of kick swing: lichtjes springen en één been of knie opheffen
 side kick hop

 can-can

 knee/kick back

33

Bovenlichaam
Schouder

Elleboog/ arm

Abductie: weg van het lichaam

Flexie/ Extensie

Adductie: naar het lichaam toe

Supinatie: naar buiten draaien

Flexie/ extensie: gebogen/ gestrekt

Pronatie: naar binnen draaien

Rotatie

8.1

AANLEERMETHODEN

8.1.1 Freestyle
Freestyle is een opbouw waar series bewegingen worden uitgevoerd zonder een
voorspelbaar patroon. Bewegingselementen worden een aantal keer herhaald
maar daarna worden ze niet meer gebruikt. Zo moeten de deelnemers de choreo
niet blijven onthouden en is er voldoende afwisseling. Meestal wordt dit gebruikt
bij de opwarming.

Bijvoorbeeld:

32t rocking horse
32t joggings met knieën hoog

Na een aantal herhalingen zal deze choreografie wegvallen en zullen er nieuwe
32 tijden aangeleerd worden.

8.1.2 Skeletopbouw
Skeletopbouw start met enkele basisbewegingen of profielelementen en hier
worden geleidelijk choreografische elementen aan toegevoegd zodat een veel
moeilijker combinatie bekomen wordt. Deze methode kan nuttig zijn wanneer je
werkt met een gedifferentieerde groep. Wanneer de deelnemers de moeilijkere
choreo niet onder de knie hebben, kan er teruggegrepen worden naar een
makkelijkere choreo.
Bijvoorbeeld:

16t kicks voor  16t hamstring curl
16t jog  16t open, open, toe en toe
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8.1.3 Add-on (toevoegmethode)
Add-on methode wordt vaak in de danswereld gebruikt en is de makkelijkste
manier om een combinatie aan te leren. Het is een opbouwende combinatie van
bewegingen die na veel herhaling aan elkaar worden geplakt. Men leert één
beweging aan, deze wordt verder ingeoefend en daarna zal een volgende
beweging aangeleerd en toegevoegd worden.
Bijvoorbeeld:

Blok A: 8 jogs met knieën hoog + 8 jogs met hielen tegen
zitvlak
Blok B: Skiën: benen open
Blok A en B

8.1.4 Repetition reduction
Bij repetition reduction zal de aangeleerde combinatie of choreo geleidelijk
afnemen, waardoor het aantal herhalingen wordt verminderd. Zo zal de workout
een uitdaging worden zowel op fysiek als mentaal vlak. Het aantal herhalingen
heeft te maken met de complexiteit van de beweging. Hoe complexer, hoe meer
herhaling nodig zal zijn. Bij een gevorderd publiek kan men veel sneller
overgaan tot repetition reduction.
Bijvoorbeeld:

16 side leg lift  8 side leg lift
16 kicks back  8 kicks back

x2

 4 side leg lift

x4

 4 kicks back

De meeste instructeurs worden één bepaalde manier van lesgeven gewoon en
vinden dat gemakkelijk waardoor ze deze blijven gebruiken. Het is beter om
verschillende aanleermethoden te gebruiken. Zo leer je als leerkracht bij en kan
je de deelnemers in hun eigen stijl laten oefenen.
 Tip: Probeer telkens eens af te wisselen van lesgeefstijl. Het is
uitdagend voor het publiek en voor jezelf.
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9. Cueing
Bij een demo kan men de deelnemers aanmoedigen en een correcte bewegingsuitvoering
benadrukken. Dit kan men doen door cues te geven die helpen om hen te wijzen naar de
juiste positie. Meestal worden er positieve cues gegeven (hou je buikspieren strak) en
ook aanmoedigende cues (om diegene te prijzen die oefening correct uitvoeren).
Er zijn vele types en verschillende vormen van cues.

9.1

VERBALE OF AUDITI EVE CUEI NG

Verbale of auditieve cueing wordt het meest gebruikt, zoals spreken, fluiten, of
klappen. De deelnemers moeten goed luisteren.
Verbale cueing wordt gegeven:


op choreografisch vlak, bv. V-step naar rechts



op bewegingstechnisch gebied, bv. hoofd snel draaien



op sociaal gebied, bv. goed uitgerust?

Verbale cueing is effectief als deze vroeg genoeg meegedeeld wordt, zodat de
deelnemers tijdig kunnen reageren. Het is best om op de twee laatste tellen van de
vorige 8 tijden te zeggen welke beweging volgt. Verbale cueing bestaat maximum uit
drie woorden die specifiek naar beweging verwijzen. Cueing moet makkelijk te
verstaan zijn en dus luid genoeg en gevarieerd in toon.

9.2 V ISUELE C U EING
Dit kunnen handsignalen, oogcontact, gezichtsuitdrukkingen, fysieke demo’s en
lichaamstaal zijn.
Bv. richting aanduiden, aftellen boven het hoofd.

9.3 T ACTIEL E C UEI NG
Hier wordt de deelnemer aangeraakt om zijn/haar beweging te corrigeren. Het
aanduiden waar het fout loopt is een manier om te verbeteren. Toch wordt dit niet
zoveel gebruikt in het water omdat de lesgever op het droge staat om iedereen in
het oog te kunnen houden.
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Verschillende soorten cueing :


Pas-cueing
Bv. V-step, Jumping Jack,…



Richting-cueing: wordt gebruikt om de richting te beschrijven waarin
lichaam zal moeten bewegen.
 Bv. naar rechts , voorwaarts, onder,…



Voetwerk en armen cueing
 Bv. stap op rechts of links, arm in de lucht om aan te tonen dat een
beweging volgt met de arm,…



Ritme-cueing
 Bv. 5, 6, 7, 8, nog 4, tempo tellen



Numerale cueing: aantal herhalingen of aantal overblijvende bewegingen
voordat er veranderd wordt.
 Bv. nog 4 maal uitvoeren



Attentie cueing
 Bv. 1 vinger aan je oog= aandacht vragen en op letten voor de
volgende beweging.



From the top= platte hand op het hoofd
 Bv. van het begin starten.

 Tips:


Bij een zelfde beweging of patroon: geef de beweging of het patroon
een naam en cue steeds die naam zodat de deelnemers dit blijven
onthouden en weten welke beweging/patroon het is.



“Kijk hier”: trekt meteen aandacht van de deelnemers zodat ze kijken
De lesgever kan vervolgens de volgende beweging tonen. Het is de
bedoeling dan direct mee in te pikken. In het begin zal het moeilijk
zijn om te volgen en kijken de deelnemers eerst naar de beweging
i.p.v. direct mee te doen.



Bij moeilijkere pasjes, steeds tonen met de rug naar de deelnemers.



Armbewegingen laat je liever in spiegelbeeld tonen. Zo kan je ook de
deelnemers in het oog houden.
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MEESE, K., Ritmische bewegingsdomein 2LO, ritmiek, cursus 2007-2008, 53 p.
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Ga op een goede positie staan, waar iedereen je goed kan zien.



Wissel zeker af in wat betreft de cues, gebruik niet altijd auditieve
cues dat is erg belastend voor je stem.

10.

Enkele plaatsen waar aquafitness wordt aangeboden

West-Vlaanderen


Aquagym/Hydrobic

Zwembad Avelgem
Doelgroep: senioren vanaf 55 jaar
E-mail: sport@avelgem.be
Zwembad Torhout
Website: http://www.torhout.be/zwembad
Zwembad Wevelgem
Website: http://www.wevelgem.be/vrije-tijd/sport

Sportcomplex Pier 10 De Haan
Doelgroep: senioren vanaf 55 jaar
Website: http://dehaan.e-publisher.be
Stedelijk sportcentrum Ieper
Contact: http://www.ieper.be of sportanimatie@ieper.be
Zwembad Mimosa Kortrijk
Contact: Sportplus vzw
Website: http://www.kortrijk.be/sport

Zwembad De Kupe Diksmuide
Doelgroep: 50+
Website: http://sport.diksmuide.be
Zwem –en Recreatiebad Hoge Blekker Koksijde
E-mail: zwembaden@koksijde.be
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Aquajogging

Wielingencentrum Wenduine
Doelgroep: senioren 55+
Website: http://dehaan.e-publisher.be
Stedelijk zwembad “Het Spillebad” Roeselare
Contact: http: www.roeselare.be of spillebad@roeselare.be
Zwembad Torhout
Website: http://www.torhout.be/zwembad
Zwembad Zwevegem
E-mail: sportpunt@zwevegem.be
Andere activiteiten: aquaspinning



Aquafit

Stedelijk zwembad Oostende
Website: http://sport.oostende.be
Andere activiteiten: aquaspinning
Zwembad Den Alk Wingene
Website: http://www.wingene.be/vrijeTijd/sport

Oost Vlaanderen


Aquagym/Hydrobic

Zwembad Kriekeputte Kieldracht (Beveren)
E-mail: sport@beveren.be
Andere activiteiten: aquajogging
Zwem –en Recreatiebad Olympus Dendermonde
Website: http://www.aquastar.be
Sportcentrum Ertvelde Hoge Wal
E-mail: sport@evergem.be
GUBS universitair zwembad + UZ gent
Website: http://www.aquaandmove.be
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Zwembad Durmebad Lokeren
Website: http://www.lokeren.be
E-mail: zwembad@lokeren.be
Andere activiteiten: aquajogging, aquafit en revalidatie
Sinbad Sint Niklaas
Website: http://www.sint-niklaas.be/wiki/sinbad/lessen
Zwembad Scheldebad Temse
Website: http://www.temse.be/diensten_sport_zwembad.html
Zwembad Den Boer
Website: http://www.aquaandmove.be
Zwembad Sint Anna Maldegem
Website: http://www.maldegem.be/sport/binnenaccommodaties.htm
Andere activiteiten: aquajogging
Stedelijk zwembad De Kleine Dender Ninove
Website: http://www.kine-ninove.be/zwembadactiviteiten.html
Andere activiteiten: aquajogging en aquarevalidatie


Aquajogging

Zwembad De warande Wetteren
Website: http://www.wetteren.be
Andere activiteiten: aquagym
Zwembad Eurohal Zelzate
E-mail: dirk-willems@skynet.be
Andere activiteiten: aquagym



Aquafitness

Stedelijk zwembad de.zwem.com Oudenaarde
E-mail: sportdienst@oudenaarde.be
Andere activiteiten: aquajogging
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Antwerpen


Aquagym

Zwembad Plantin Moretus Borgerhout
Organisatie: Buurtsport
Doelgroep: 55+
Contact: http://www.antwerpen.be

Gemeentelijke zwembad Kalmthout
Website: http://www.kalmthout.be
Zwembad Geerdegemvoort Mechelen
E-mail: sportdienst@mechelen.be
Zwembad Den Bessem Mortsel
Doelgroep: volwassenen en senioren
E-mail: info@sportmortsel.be
Andere activiteiten: aquapilates
Maanhoevebad Sint Katelijne Waver
E-mail: info@maanhoevebad.be
Andere activiteiten: aquajogging
Zwembad Wijnegem
E-mail: tom.bresseleers@skynet.be of aquagym@skynet.be



Aquafit

Sportoase Elshout Brasschaat
Website: http://www.sportoase.be/elshoutweb/
Andere activiteiten: aquajogging
Maho Aqua Kontich
Website: http://www.mahoaqua.be
Zwembad Stadspark Turnhout
E-mail: zwembad@turnhout.be
Andere activiteiten: aquagym en aquajogging
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Limburg


Aquafitness

Zwembad De Kimpel
Website: http://www.sport-bilzen.be
Andere activiteiten: aquajogging
Sportcentrum Ter Kommen Hoeselt
Website: http://www.hoeselt.be/sport/activiteiten/lessen_aquagym.htm
Zwembad Dommelslag Overpelt
E-mail: dommelslag@sport-recreatie.be
Andere activiteiten: aquajogging
Recreatief zwembad Sint Pieter Sint Truiden
Website: http://www.sint-truiden.be
Andere activiteiten: aquagym



Aquajogging

Zwembad Boxbergheide Genk
E-mail: sport@genk.be
Overdekt zwembad Prinsenpark Maasmechelen
E-mail: els.aelbers@maasmechelen.be
Sportoase Eburons Dome Tongeren
Website: http://sportoase.be/eburonsweb/


Aquagym

Zwembad Neptunus Riemst
Website: http://www.zwembadneptunus.be
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Vlaams Brabant


Aquafit

Zwembad Asse
Website: http://www.aquaandmove.be
Sportoase Philipssite Leuven
Website: http://www.sportoase.be/philipsweb
Andere activiteiten: aquajogging, aquamix en aquasculpt



Aquagym

Zwembad De Warande Diest
E-mail: chris.drijvers@telenet.be
Stedelijk zwembad Landen
E-mail: sportdienst@landen.be
Zwembad De Blyckaert Tienen
E-mail: zwembad@tienen.be
Zwembad Tremelo
E-mail: sportdienst@tremelo.be



Aquarobics

Zwembad Begijntjesbad Overijse
Website: http://www.begijntjesbad.be
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1.

Vernieuwde Légertest

Er was voordien al een légertest in het water maar deze was aan vernieuwing toe. Ik heb
gekozen voor de hits van de zomer 2008. Ook heb ik gekozen voor nummers die een
stimulans zijn om de opdracht vol te houden. Er komen verschillende genres aan bod
zoals pop, r&b, rock en dance.

51” Leona Lewis: Better in Time
50” Natalia: I survived
49” Simple Plan: Your love is a lie
48” Sam Sparro: Black and Gold
47” Timbaland ft Nicole: Scream
46” Alphabeat: Fascination
45” Kat De Luna: Run the Show
44” Kelly: Work it
43” Madonna: 4 minutes
42” Estelle: American Boy
41” Moby: Disco Lies
40” Flo Rida: Get low
39” Neyo: Closer
38” Laurent Wolf: No Stress
38” Regi ft Tom Helsen: Night and Day
38” Milk Inc: Forever
Het doel van de légertest is, om binnen een bepaalde tijd aan de overkant te zijn. De
fragmenten worden ook steeds korter zodat de zwemmers veel sneller moeten
zwemmen. Ze moeten vóór het volgend muziekfragment aan de overkant zijn.

2.

Aquadance

Aquadance is een soort van aquarobic in het water. Er worden bewegingen uitgevoerd op
de muziek en met verplaatsingen naar het diepe zowel als naar het ondiepe. De
intensiteit van aquadance is redelijk hoog omdat er gedurende 10 minuten non-stop
wordt bewogen. In borstdiep water zal nog meer effect bereikt worden dan in heupdiep
water. De bewegingen variëren van low naar high impact, maar grotendeels zijn het
eerder meer rustige bewegingen die op tempo van de muziek uitgevoerd worden. Het
doel van deze vorm van aquafitness is genieten van het bewegen en dansen in het water.
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Hiervoor heb ik een mix gemaakt van enkele gekende hits:


Vengaboys: Up and down



Dr Alban: Sing halleluja



Shaggy: I like to move it



Milk inc: Walk on water

Op deze muziek worden enkele bewegingen uitgevoerd, beginnend van makkelijk naar
moeilijk. De opbouw verloopt zo gevarieerd mogelijk, namelijk van lopen tot een klein
stukje dans. Deze combinatie zal meermaals herhaald worden.
Aquadance wordt liefst uitgevoerd in borstdiep water waardoor de bewegingen effectief
aangevoeld worden. De verplaatsing naar het diepe is al zwemmend.

3.

Aquafit

Aquafit is een aquarobic-les waarbij simpele basisbewegingen in het water worden
uitgevoerd op muziek. Herhaling is van zeer groot belang. Door meerdere herhalingen
kunnen de spieren beter getraind worden en bovendien zal het lang moeten volgehouden
worden. Deze activiteit kan met of zonder materialen uitgevoerd worden. Het doel van
aquafit is meer kracht te ontwikkelen en het uithoudingsvermogen te verbeteren.
Bewegingen worden zo gevarieerd mogelijk aangeboden. De beweging duurt 32 of 64
tijden voordat er gewisseld wordt van kant of veranderd van beweging. Hoe langer het
moet volgehouden worden, des te groter het effect op de uithouding. Er worden stap-,
schop-, spring- en loopbewegingen uitgevoerd in verschillende combinaties.
Meestal ligt het accent op de benen maar ook armen-, buik- en rugspieren worden aan
het werk gezet. Door de weerstand van het water, speelt kracht een belangrijke rol en
merk je dat deze training een sneller en beter effect kan opleveren dan op het droge.
Ook voor deze activiteit heb ik een mix gemaakt met nummers van:
Sylver: Turn the tide, Alex Gaudino ft Shena: Watch out, Jean Claude Ades: Shingaling,
La boulche: Be my lover, Anna Grace: You make me feel. Deze nummers hebben een
goede beat en kunnen ook gebruikt worden in de aerobicles.
 Tip: Kies nummers die uitdagend en stimulerend zijn voor de deelnemers
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4.

Music Maestro (muziek maken met PET-flessen)

Music Maestro is een activiteit waarbij er een aantal bewegingen met flessen uitgevoerd
worden op het water. Het doel van deze activiteit is kloppen op het water, op het tempo
van de muziek en de bewegingen kunnen nadoen. Deze activiteit is goed voor de lagere
school en ook voor oudere doelgroepen die zich graag willen uitleven op de muziek. In
mijn les heb ik PET-flessen gebruikt maar er kunnen ook andere materialen gebruikt
worden die geluid maken.

5.

Robotdans (Men in Black: Will Smith)

Deze activiteit heb ik meer voor de lagere school gemaakt in het thema van robots en
ruimte. De bewegingen verlopen eerst in schokken zoals bij een echte robot. Op het
einde zijn de robots levend en bewegen ze vloeiend in het water. Deze bewegingen heb
ik kort uitgelegd voordat ze dit op muziek moesten uitvoeren. Deze dans werd in
groepjes uitgevoerd tegenover elkaar waardoor ze elkaar konden uitdagen.
Vooral jongeren en lagere schoolkinderen vinden dit zeer leuk, ze kunnen zich daarin
volledig in -en uitleven. Bovendien kan je hen de kans geven om zelf zo een stuk in
elkaar te steken. Zo leren ze creatief omgaan met bewegen in het water op muziek.

6.

Waterrelaxatie

Dit stukje was de eigenlijke cooling-down van de les maar ik heb deze niet kunnen
uitvoeren. Het waren rustige bewegingen uitgevoerd in het ondiepe gedeelte van het
zwembad op de muziek van Titanic (hymn to the sea). Ik ben geïnspireerd geweest door
mijn ervaringen in dans en dan specifiek door ballet, waarbij vooral sierlijke en trage
bewegingen uitgevoerd kunnen worden in het water.
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B ESLUIT
“Aqua-ritmisch bewegen” heeft een heel groeiproces doorstaan. In het begin was het
zoeken hoe ik dit onderwerp ging aanpakken maar nadien liep het zeer vlot. Het nam
veel tijd in beslag maar ik vond dit wel de moeite waard.
Door dit eindwerk te vervolledigen, ben ik meer te weten gekomen over deze
bewegingsvorm.
Het heeft enkele stappen doorstaan die ik uiteindelijk liever anders had willen uitvoeren
maar waar ik zeker tevreden over ben. Doordat theoretische achtergrond over recreatief
zwemmen moeilijk te vinden was, heb ik me eerst toegelegd op het zoeken naar
activiteiten. Bij de zoektocht hiernaar kwam de term “aqua-fitness” frequent voor. Met
dit startpunt ben ik de verschillende en belangrijkste categorieën hiervan gaan
bestuderen. Dit was de basis van mijn theoretische achtergrond.
Na een aantal lessen gevolgd te hebben sprak het me aan om ook zelf les te geven. In
het lesgeven ben ik al doende gegroeid. Hierdoor heb ik ook de smaak te pakken
gekregen om me verder te verdiepen in deze bewegingsvorm en om hierover een cursus
te volgen.
Door ervaringen in de dans- en waterwereld heb ik dit kunnen waarmaken, mede door
hulp van mensen en theorie.
Ik vond het een toffe en zeer leerrijke ervaring die ik nu verder zal zetten in de
toekomst.
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LESVOORBEREIDING 3 LO
naam :Sabrina Vanloo
klas : 3 SL2

Ca mpus He ve rle e
Na amesteen weg 355
30 01 H everlee
tel. (016)3 9 92 00
fax (016 )4 0 70 87

stam LO :

 stage I

stageschool of vereniging
mentor/contactpersoon
activiteitendomein
lesnummer

 stage II

 stage III

KHL
Werner Van Assche
Recreatief Zwemmen
1

 stage IV

BE :Eindwerk Recreatief
zwemmen

datum
klas/groep
uur
aantal leerlingen

14/10/2008
1sl2
16.30-18.30
+-40ll,

I. Lesthema’s
Aanleren van activiteiten in het zwembad op muziek

II. Beginsituatie
Het zijn lln van 1ste jaar hogeschool, die voor leerkracht lichamelijk opvoeding leren. Ze hebben al een les
gehad . Ze zullen motorisch goed aangelegd zijn en kunnen snel inpikken met bewegingen. Jongens hebben
minder coördinatie dus daarmee rekening houden. De lessen gaan door in het zwembad heilig hart. Het nadeel
is dat de vloer in ondiepe is redelijk laag gebouwd is,water komt dan aan zwembroek. Zodat het bovenlichaam
niet te kou krijgt, is afwisseling in activiteitsgraad noodzakelijk. Intensiteit vrij hoog blijven

III. Lesdoelen

Bewegingsdoelen






leren bew uitvoeren met weerstand van water
kunnen bewegen op het ritme van de muziek in het zwembad
leren ritme kloppen op het water
kunnen zich inleven in hun opdracht om robot te zijn
werken aan hun uithouding dmv aerobische bew in het water

Persoonsgebonden doelen




groot doorzettingsvermogen om niet snel op te geven
willen zich uitleven en plezier maken in het water dmv motiverende muziek
kunnen per 2 en in groep hun bew afstemmen op elkaar

IV. Bronnen
Schellekens Lieve, Aquafitness, eindwerk KHL DLO, 1995-1996
De Martelaer Kristine, Postma Titeke, Levenslang zwemmen: school, club, vrije tijd, PVLO, 1999
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DOELSTELLINGEN

ACTIVITEITEN

C: lln ideeën geven over act in
zwembad op muziek

EINDWERKLES: Zwemmen en muziek

DIDACTISCHE WERKVORMEN + ORGANISATIE
Belangrijk: organisatievormen steeds tekenen!
L verzamelt lln aan begin zwembad.

Verschillende act op muziek

Sorteerbuizen uit zwemb halen.

Opwarming

Werner Van Assche ligt les toe

TIJD
16.30
2’

Hij legt opdr uit
F: cardiovasculaire activatie

Légertest
Lln zw op muziek nr overkant. Voordat muzk verandert:
overkant zijn

PM(L): lln passen hun snelheid
aan naarmate de muziek sneller
gaat
DA: lln blijven volhouden om aan
overkant te geraken

PM(L): lln proberen bew na te
bootsen en doen dit op het juiste
tempo

Verdeelt de lln in 2 groepen (20 en 20) die dan nog in 2 12’
rijen achter elkaar moeten gaan staan:
10 per rij = 4 rijen

Muzk zal sneller op elkr volgen: sneller zw
Regels:
-

Bij kruisen zw: crawl =>veiligheid

-

Lln kiezen zelf hun slag

-

Kant tikken wnr muzk veranderen

Act 1: Aquadance
Lln voeren bew uit op mzk die door L w voor gedaan.
Regels:
-

Snelle zwemmers plaatsen zich meer aan kant
van het diepe: zodat jullie snel in het diepe
kunnen zijn;

-

Blijf bij het dans goed verspreid en zorg dat je
toch genoeg plaats hebt.

Sabrina legt opdr uit + regels

2’

L zet zich op het verhoog, zodat alle lln L goed kunnen
zien
Lln starten in het ondiepe
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1.

10’

Venga Boys: Up and Down

2x8t: march:
PM(L): adem goed in wnr armen
omhg en uit wnr armen omlg
gaan

2x8t: march: armen bew opw en neerw, vtn blijven
stappen “up and down” 4x
32t al zwemmend naar diepe
Refrein:

PM(L): vtn blijven watertrappelen
en hoofd blijft boven water

8t: armen allebei in lucht buigen en strekken; van kant
wisselen

8t: armen boks in lucht en in water: boven boven en
PM(L): 2x duwen water weg Lkant onder onder: TRAAG
en dan 2x Rkant
8t: water wegduwen Rkant 4t en Lkant 4t

L

8t: 2xklappen en neer
32t: herhalen
Strofe: Up and Down
PM(L): armen bew boven en in
het water

2x8t: normaal stappen en water boven en onder duwen
2x8t: watertrappelen armen boven en zijwaarts op water
pletsen L en R

L cuet op tijd bew
L doet voor in spiegelbeeld: dus steeds L ipv R
ook duidelijk vermelden
L beweegt mee op het droge

Refrein: 3x herhalen

L zegt hoeveel tijden bew duurt.

32t 1e

L is enthousiast en doet doorgezet mee, moedigt lln
aan

32t 2e
DA:lln blijven volhouden, laatste
keer in diepe

32t 3e
32t naar ondiepe zwemmen
Strofe: herhalen

PM(L): lln staan nu met beide vtn

2x8t: stappen en water boven en wegduwen
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op de grond

2x8t: springend armen op en zijw neer
2x8t: stap zij en armen boven en neer; andere kant

PM(R): draaien rond hun
lichaamsas R en L en zo hard
mogelijk pletsen

4x8t: rondspringend draaien met pletsen
Refrein herhalen

PM(L): vtn worden nu meeingezet met armen

L past op want rand van verhoog is niet zo breed, dus
zegt bew ipv ze uit te voeren

8t spring en handen in lucht
8t V-step boven boven, onder onder
8t DST en water wegduwen
8t springen met 2x klappen en neer
Herhaal 1x
2.

Sing Halleluja

2x8t: springen en 4xklappen
PM(T,L): chasséé: snel zij bij zij
bij

8t: chasséé voor en plets plets

PM(L): stap voor en draai; steeds
zelfde vt komt voor

8t: pivot turn traag

C: onthouden combinatie op
muziek
PM(L): automatiseren bew en
doen die correct na
PM(L): armen afw op water bew
en 2x in lucht
PM(L): kruis over en zet vt zijw

8t: chassée herhalen

Dit liedje blijven ze in het ondiepe
L doet samen met lln bew
L cuet en lln luisteren en doen direct mee

Strofe:
8t: Rvt stapt voor L en chasséé, Lkant ook
8t: vt in water uitduwen
8t: Rvt met chasséé

ONDIEP

8t: buigen benen: 1 arm in water opzij, ander arm en 2x
omhg en omlg
8t: kruis over R en touch side L ook L 1x; bew hndn op
water 2x en in lucht

L

8t: ronddraaien met armn in lucht
Refrein:
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PM(L): Coördinatiebew:Stap
Stap: armen in lucht meebew R
en L
PM(L): lln heffen knie op

1-2: Rarm, Larm met vtn stap naar voor

L stapt naar achter ipv naar voor en start met L

3-4: Rknie op; armen toe

L cuet bew

5-6: Lknie op; armen toe en open

L zegt bewacc tijdens bew

7-8: armen afwss R en L
PM(L): zij, achter, zij, bij
PM(L): hndn schudden naar
beneden

1-4: grapevine naar R, armen rond boven beneden
5-8: vtn opheffen en armn naar beneden
16t herhalen andere kant

L herhaalt dit ook naar andere kant dus met R

Diff: armen mee bew, indien te moeilijk zekr zeggen doe
enkel vtn mee

PM(R, L): pivoteer met Rvt rond
PM(L): open open klap klap

1-8: stap rond 4x en armen in lucht naar L
1-8: herhalen andere kant
1-8: step touch armen open R, L en 2x klappen
1-8: herhalen
Tussenstukje:
8t: Rvt zet voor en draai zij terug; Lvt zet voor en draai
zij
Strofe herhalen
Refrein herhalen
3.

PM(L,R): lln mogen gek doen en
draaien zelf kiezen
PM(L): duwen krachtig armen
vooruit en achteruit

L doet nog mee, lln kennen pasjes nog en doen mee

Shaggy: I like to move it

8t spring in het rond en beweeg armen rond

L zegt da lln mogen zot rondspringen en bew met hun
armen

Refrein:
1-8: Double step touch ; armen afwisselend
meebewegen
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1-8: hamstring curl; armen trekken
2x8t: herhalen
PM(T): lln hebben 32t om in het
Strofe’:
diepe te geraken, trage zwemmen
32t SS zwemmen diepe
zwemmen goed door
PM(L): lln blijven watertrappelen,
armen bew opw en niet in water

Lln zwemmen SS naar diepe L wandelt mee

Strofe:
1-4: duw handen R 2x uit en L
5-8: handen over hoofd bew
1-4: lich beweegt naar L; Larm trek 2x, R duwt uit

DIEPE

5-8: armen draaien boven L en dan R
1-8: herhaal vorige 8t naar R
1-8: hndn bewegen toe/lopen in water
4x8t herhalen

L

ONDIEPE

Refrein herhalen: alleen armen uitvoeren
1-8: afwisselend duwen 8x
1-8: hndn in lucht open en trek
2x8: herhalen
PM(R): houd genoeg afstand van
elkaar
DA: komen niet in elkaar
zwemwegen

Strofe’
32t zwemmen naar ondiepe
4.

PM(L,T): bew komen al vlotter
achter elkaar, opletten + direct
meebew

Lln zwemmen terug en L stapt mee

Milk Inc: Walk on water

Refrein:
1-4: 4x stappen ; armen gaan open
5-8: step touch : armen weg van lich en water
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PM(L):pas: voor achter en bij+
WACHT

wegduwen
1-8: herhaal vorige 8t
1-8: R, L, R bij armen van voor naar opzij
L achter, R, L bij; arm voor lich opzij

PM(L): lln voeren accenten uit bij
volgende bew

1-8: 4 stappen al lopend nr voor en 4 stappen nr achter,
armen omhg en maak “believe”: vuisten

ONDIEPE

Strofe:
1-8: double step touch;
Diff:armen voor hoofd gaan open en toe

L

1-8: step touch; trek met 1 arm
1-8: DST
1-8: step touch
PM(R): draai rond R en blijf
passen zetten na draai
PM(L): open toe

L cuet op tijd en doet mee
Lln kijken en voeren uit

1-8: V-step met draai
1-8: jumping jacks: hndn bew mee
1-8: V-step herhalen
1-8: jumping jacks
Refrein herhalen

PM(L): ademn in en uit

Tussenstuk1: stappen; armen gaan naar boven en
beneden
Strofe herhalen
Tussenstuk 2:

PM(L, T): bew traag
uitvoeren:cross over

1-8: kruisstap over L : 4stappen

L draait zich om: kruisstap uit te voeren

1-8: kruisstap L
1-8: kruisstap R
1-8: kruisstap R
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1-8: shot voor
PM(L): lln geven 4 shotten vw,
zijw, achterw en twisten er op los

L draait zich terug normaal in spiegelbeeld

1-8: shot zijwaarts
1-8: shot achter
1-8: twist

DA: beleven plezier aan de dans
PM(L): adem in en uit

Refrein herhalen

L zegt laatste keer refrein en dan is het gedaan

Tussenstuk 1 herhalen

Lln geven alles laatste keer

Act 2: Muziek maken op het water

Lasgo: Out of my mind

3’

Intro:
PM(T): lln kloppen op maat van
de muziek

4x8t stappen op mzk met fles op wter kloppen

PM(L): lln kunnen bew uit te
voeren met het kloppen

8t step touch met fles schuin in wter kloppn, L en R, weg L cuet: stap op R
van lich en dicht lich
Cue: V-step
8t V-step
8t step touch herhalen
8t V-step
Strofe:

PM(L, T): eerst pletsen op water
en dan in hndn
PM(T): klop op tel 8x

16t scoop naar : pletsen op water en klop in hndn

Cue: stap spring
Cue: klop zo hard mogelijk

8t 3x op water tikken en klop op 4 heel hard (2x)
8t op tempo kloppen
8t DST: vtn stappen zijwaarts: tikken op water: voor en
zij
8t buig benen en klop op water 4x
8t DST herhalen
8t buig benen en herhaal
L kondigt refrein aan
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Refrein:

L en lln springen

1-4 spring en tik 2x water, tik Lschouder, tik Rschouder
PM(L,T): vtn blijven springen
maar armen bew anders
PM(L): wissel PET-fles naar
Lhand
PM(R, L,T) 4t rondgedraaid zijn,
met fles in water

5-8 jumping jack: open toe en tik hoofd en water 2x
8t DST: tik hoofd schuin R en wissel naar L
8t 2 klappen fles boven, 2x tikken op water zijw, boven
en tikken
8t draai snel rond en klop 1x uitvoeren
4x8t: herhalen
Strofe herhalen

C: weten nog welke bew van het
strofe waren

Tussenstuk: 8x8t

Kennen jullie strofe nog?
Cue: scoop

Lln mogen zelf op de maat van de muziek op water
kloppen.
Refrein herhalen
L kondigt refrein aan en laatste keer
Werner: Dans maken op Sint Niklaas

Act 3: Men in black
DA: lln komen in sfeer van muziek
Zingeving: “jullie zijn allemaal robotten die op aarde zijn
en worden ontdaan van u stijfheid
gekomen en wnr muziek start worden julle in
robotmanier wakker”
Intro: hoofd komt stilaan recht: lich wordt wakker: bew

Werner legt deze opdr uit
L legt deze opdracht uit

5’

Lln kiezen zelf hoe dat ze wakker worden
L zegt zet jullie per 20 en kies een partner
L overloop eerst bew ga al tegenover elkaar staan
zodat je mij alle 2 nog kan zien

PM(L) en DA: zet een stap opzij
maar blijf nog steeds een robot
PM(L): gekruiste coördinatie:
armen tegenovergestelde dan
benen

8t vt R neer en L
8t kijk R en L

-

Vtn 4 neerzetten

8t naar voor stappen met armen mee

-

Kijk 4x

8t naar achter stappen: glijden

-

Stap naar elkaar toe en weg van elkaar
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PM(L) en DA: bew verlopen al
wat vlotter
PM(T): traag tempo: rustig bew
DA: de een duwt, de ander laat
zicht duwen en omwisselen

Strofe:

-

DST zijw

8t DST

-

Romp ronddraaien

Diff: armen bew afwiss mee

-

4stappen naar voor

8t romp ronddraaien in schokken

-

Pak schouders vast en duw weg

8t 4stappen naar voor

-

2 stappen achteruit en buig

8t pak elkaar schdrs vast en buitenste bew naar voor
duwen binnenste naar binnen, vt zet voor en sluit bij 3x

-

Refrein: march, men, pistool, draai rond en
steek pistool weg + herhaal

8t binnenste duwen buitenste naar buiten 3x en armen
terug neer

-

Draai en wandel R + uitval

-

Draaien

-

Uitshotten

-

Accenten geven

-

Rond as draaien en klappn in hnden op muziek

-

Bew volgen die muziek zegt of ik

-

Refrein

8t alle twee 2 stappen naar achter en buig naar elkaar
Refrein:
PM(L): kijken nog steeds naar
hun partner
DA: lln maken pistool met hun
hand

4t armen afw bew met march
5-6 stap voor met R en maak vuisten
7-8 stap terug en maak pistool met Rhand
1-4: draai rond met u pistool
5-8: haak pistool in op armen; R stapt open L volgt
Herhaal 1x

PM(R): lln draaien kwart naar R
PM(L): zet R vt zijw

Strofe:
8t naar voor stappen

Ga in 2 kringen staan per groep:
-

1 kring in midden(kleiner) andere groter

-

partner moet voor je staan

-

Kijk naar elkaar

-

Afstand ongeveer 1 m

8t uitval op R

PM(L, R): draai om L en start met
8t draaien en naar voor stappen
L
8t uitval
4t 3 stappen achter en shot uit met R
4t 3 stappen voor met shot
PM(R): kijk met je gezicht naar
partner

8t scoop naar L naar
8t accenten met wijzen
8t stap rond in march
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DA +PM(T): rustig op maat van
de muziek klappen en pletsen

Tussenstuk
8t klap in handen binnenkant

ONDIEP

8t klap in handen buitenkant
8t kap op water met Lvt voor
8t klap op water met Rvt voor
PM(R): in verschillende richting
bew die gezegd wordt op muziek
uitvoeren

In groepje bew in versch richtingen:
-bounce
-slide
-walking
- terug rondstappen op plaats en FREEZE

2 groepjes die verspreid zijn over ondiepe
L zet muziek op

Refrein herhalen

L cuet bew op tijd
Lln luistern goed naar L en voeren bew uit

Strofe
8t Dst met robothanden

L plaatst lln in ondiepe met aangezicht naar L

8t romp bew met klap

L legt opdracht uit: L gaat voordoen en lln doen direct
mee.

PM(R,T): lln bewegen met de klok 8t naar elkaar toestappen en hand geven en kijk opzij
mee
8t 4stappen tesamen; grote stap opzij en zwaai

L zet muziek op en cuet bew op tijd, telt af voordat vlg
bew start

Refrein herhalen
Werner legt Samsonspel uit
F: lln werken aan conditie in het
water op muziek

Act 4: Aquafit

18’

64t knieën hoog afwisselen
64t step touch met armen
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64t hamstring curl: armen trekken
64t stap en tik voor afwisselend
F: versterken van de beenspieren

64t lopen
64t knee lift R
64t knie houden en been op en neer bew R
64t knee lift L

L

64t knie houden en been op en neer bew L
PM(L): coördinatie: benen
afwisselend bew

64t afwisselnd L en R
64t shot uit R voor

Muziek: mix van versch liedjes

64t shot uit L voor
PM(L): knieën krachtig omhg
brengen

64t knieën hoog brengen: skippng
64t shot uit R zijw

L telt af hoeveel x bew nog te gaan

64t shot uit L zijw
L moedigt aan
PM(L): benen naar zitvlak
brengen

64t hakbil
64t shot uit achter met R
64t shot uit achter met L
L doet combinatie van knie voor en uitshotten
64t lopen

PM(L), C: kunnen 2 bew
combineren en onthouden

64t knee voor en shot voor uit R
Diff: -armen erbij doen

DA: lln geven niet snel op, ze
houden vol.

64t knee voor en shot voor uit L
61

64t shot voor schuin en zijw R

L doet enkele sprongoef

64t shot voor schuin en zijw L
64t springen
PM(L): zover mogelijk benen
opendoen en terplaatse 2x
springen voor grote sprong

64t scissors: been gaan afw open verticaal
64t jumping jacks

PM(L): in sprong zijn vtn gesloten 64t open springen
en gaan open wnr landen
64t vw open springen
64t twist
PM(L): tegen de kracht van het
water duwen in verschillende
richtingen
F: versterken van armspieren

64t lopen
64t hurk zitten: buig benen
64t water naar beneden duwen met hndn
64t water zijw

L doet nu enkele armoef in water

64t water vw
64t ronddraaien schouders achter
64t ronddraaien schouders voor
64t lopen: touwtje springen
64t lopen benen open afwisslend op vt
64t ander vt

5’

64t lopen en losdraaien armen
DA: lln komen tot rust
PM(L): bewegen heel kalm door

Extra: Act 5: Waterrelaxatie
1. Armen naar boven en strek uit, armen naar benden Titanic: Hymn to the sea
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het water
PM(T, L): bewegen op ritme en
probeer bew zo soepel en
elegant uit te voeren

en buigen = armen trug opzij
2. Rarm opzij en Reen heffen
3. Larm opzij en Lbeen heffen
4. Armen open: L stapt opzij; armen nr voor en Rbeen
heffen achteruit + andere kant
5. Armen draaien rond van l naar R en terug
6. 2armen in lucht Rbeen intrekken en uitstrekken +
herhaal met Lbeen
7. Zijw zwemmen L 2x, zijw zw R 2x
8. Rondstappen met hndn door water, andere knt
9. Nr voor stappen: armn boven en intrekken lich;
andere vt voor

ONDIEP

10. Benen toe: zet rvt opzij, armen naar boven, op watr L cuet bew
en terug andere kant: duw water open en terug toe L doet mee
11. Op rug drijven met vtn bewegen, met handen door Lln worden rustig en voeren bew uit
water
Lln maken kring
12. Bolletje maken en uitstrekken 2x uitv
Daarna kijken ze terug naar L
13. Zijw liggen en water wegduwen + andere knt
14. Draai naar R: armen naar bvn en benedn, draai
naar L
DA/S: lln geven elkaars handen
om zo in kring te dansen.
PM(L): proberen de bewegingen
zo correct mogelijk na te doen.

15. Maak een kring
16. Naar binnen komen: armen van in wtr naar boven
bew 8t
17. Armen bewegen als waaier naar R, L, R en L 2x
uitvoeren
18. Lich draait: step touch en armen draaien vn boven
naar benden
19. Draai nr R en rondstappen met hand op schdr
20. Draai naar L
21. Naar achter stappen: armen afwisselden in en uit
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bew
22. RKnie op en zet neer: armen bew toe open +herh
23. Stap met arm, kijk weg en 2 stappen + herh
24. Stap rond: 8t
25. Pointe en strek uit + ander been
26. Zijw 2 x L en zijw 2x R
27. Draai rond met arm in water 2x8
28. Op tenen uitstrekken en inttrekken 2x
29. Armen naar boven en open
30. Zet vt open
31. Draai romp naar L en R
32. Draai armen rond 4x
33. Vtn sluiten bij

L zegt tegen lln dat ze langzaam uit zwmbad mogen
komen
L bedankt lln voor hun inzet

34. Armen bew open en toe
35. Kom uit zwembad!
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26/04/2009
Volwassenen
10u45-11u30
10-15

I. Lesthema’s
Aquafitness in ondiepe: werken aan conditie in het water
II. Beginsituatie
Het zijn meestal volwassenen en ouderen die naar deze les komen. Ze werken hieraan hun
conditie met zeer afwisselende oefeningen voor de meeste belangrijke spiergroepen. Deze zal nu
eens doorgaan in het instructiezwembad van de Sportoase, we hebben de baan voor ons
helemaal alleen. De les wordt meestal afgewisseld met joggen en spierverstevigde oefeningen
gebruikmakend van materialen. Deze zijn aanwezig noodles, plankjes, aquabelts, cuffs,
handsschoentjes, dumbells. Vorige lessen ging ik veel te sneller over naar de volgende
oefeningen en betrok ik niet iedereen van de groep maar deze les ga ik daaraan werken.
Er is een muziekinstallatie ter beschikking.
III. Lesdoelen
Bewegingsdoelen





Verbeteren van hun conditie
Werken aan het verbeteren van verschillende spiergroepen
Bewegen in het water met een volledige bewegingsamplitude
Kunnen ritmisch in het water bewegen

Persoonsgebonden doelen





Kunnen zich ontspannen in het water
Houden vol en geven niet snel op
Kunnen in groep samenwerken om opdracht te doen slagen
Genieten van het bewegen in het water.

IV. Bronnen
DE MARTELAER K., POSTMA T., Levenslang zwemmen voor school, club en vrije tijd, 1999, 319 pagina’s
Lessen sportoase
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DOELSTELLINGEN

F: cardiovasculaire activatie.
DA/PM(T): rustig in joggen op
het ritme van de muziek.

Inleiding
 Materiaal verzamelen
 Klaarzetten aan zijkant zwbad

DIDACTISCHE
WERKVORMEN
EN LEERACTIVITEITEN
L gaat mat
klaarleggen +
installatie uithalen.

Deelnemers doen aquabelt en cuffs +
handschoenen

L stelt zich voor.
Lln mogen water in.

OPWARMING

L zet muziek op.

4x8t joggen met armen nw duwen
4x8t joggen met armen afwisselen zijw duwen

L staat aan de kant
en doet bew voor.

ACTIVITEITEN

4x8t knieën heffen
4x8t knie zijw heffen
4x8t knieën heffen
4x8t knieën zijw heffen

PM(R): verplaatsen zich
lichtjes vw + aw in het water

2x8t vw joggen armen nw
2x8t aw joggen armen nw
2x8t vw joggen armen zijw
2x8t vw joggen armen zijw

PM(L): knieën hoog

4x8t knieën heffen
4x8t knieën tegen zitvlak
4x8t knieën heffen
4x8t knieën tegen zitvlak

PM(L): benen spreiden vw
gestrekt uit.

4x8t scissors
4x8t JJ
4x8t scissors
4x8t JJ
 Verplaatsing
 1 lengte rustig injoggen
 1 lengte langlaufen

PM(R): verplaatsen zicn door
hele zwembad en bew
volledige lengtes

ORGANISATIE + TIMING

10u40
Deelnemers komen binnen en doen mat aan.
L

10u45
muziek opzetten en beginnen met les.
L telt af nog 4, 3, 2 en
ander bew.

L heeft luide stem en
cuet tijdig vlg bew.

L geeft instructie van
verplaatsing.

L doet voor.
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F: versterken vd beenspieren
PM(L): dln bewegen hun been
gestrekt uit.

PM(L): het water naar onder
duwen om zich zo zijw te bew.

4x8t kick zijw L: bew 1-2 en 3-4 bij
4x8t kick zijw R
4x8t kick zijw L
4x8t kick zijw R

L ontdubbelt bew.
Eerst alleen links
daarna R.

8x8t twist
8x8t zijw scheppen
8x8t twist
8x8t zijw scheppen
4x8t kick vw, zij L: bew 1-2 en 3-4 bij
4x8t kick vw, zij R
4x8t kick vw, zij L
4x8t kick vw, zij R
4x8t kleintjes
4x8t JJ
4x8t kleintjes
4x8t JJ

4x8t kick aw + hef knie R
4x8t kick aw + hef knie L
PM(R): dln kunnen zowel R als 8x8t afwisseld kick aw + hef knie
L afwisselend bew.
 Verplaatsing
Lengtes afleggen
 Hoge knieën
DA: dln kunnen opdracht
 Kleine pasjes
volhouden tot het einde
 Snelle lengte

Dumbells nemen
F: versterken van de
armspieren
PM(L): dln kunnen de oef
correct uitvoeren .

Armspieren
8x8t vw uitduwen recht “samen”
8x8t nw uitduwen neer
8x8t vw uitduwen dwars
8x8t nw uitduwen dwars

PM(R,L):dln werken aan hun

8x8t Lbew met armen: Larm vw duwen en Rarm

10u55

L geeft duidelijke
instructie.
+ herhaalt kort.
10u58
L blijft deelnemers
motiveren.
L geeft dumbells.
 Paarse of
oranje
L demonstreert en dln
doen na.
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coördinatie in versch richtingen zijw+ wisselen
in het water.
8x8t dumbells duwen schuin nw + optrekken R
8x8t dumbells duwen schuin nw + optrekken L
8x8t Lbew
DA: dln houden vol.
PM(L): maken grote ronde
cirkels in het water, schouders
zijn uit het water.

4x8t schouders vw ronddraaien
4x8t schouders aw ronddraaien
8x8t herhalen

L motiveert lln om vol
te houden.

8x8t triceps “samen”
8x8t afwisselend
4x8t schouders kleintjes vw
4x8t schouders kleintjes aw
8x8t afwisselend neer (blijven joggen)
L is enthousiast!
4x8t schouders vw groot
4x8t schouders vw klein
4x8t schouders aw groot
4x8t schouders aw klein
8x8t triceps
8x8t afwisselend

11u04

4x8t afwisselend recht vw
4x8t afwisselend schuin vw R
4x8t afwisselend schuin vw L
4x8t afwisselend recht vw

PM(T): dln bewegen op het
ritme van de muziek.

 Verplaatsingsgedeelte
3 lengtes
 Grote passen
 Kleine pasjes
 Snelle lengte

Stoeltje maken
PM(L): zitten recht in het water 8x8t Armen vw duwen naar voor bew
met 90° gebogen benen, buik 8x8t Armen aw duwen naar achter bew
aangespannen.
Herhaal

L geeft instructie en
Dln luisteren +
voeren deze uit.

L geeft AP.
Dln voeren uit.

L demonstreert.
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Dumbells achteraan dijen
8x8t zijw bew R
8x8t zijw bew L

PM(R): dln verplaatsen zich
zijw in de ruimte.

Dumbells normaal
8x8t zijw R, opheffen en nw duwen in water+ bij
trekken
8x8t zijw L

L doet mee en tracht
FB te geven aan dln.
11u08

4x8t beide knieën optrekken + neer
4x8t twisten
4x8t beide knieën optrekken + open
4x8t twisten
L geeft instructie.
Aerobicgedeelte
L leert blok A aan.
C: dln kunnen combinatie
onthouden en uitvoeren.

Blok A
4x8t kick vw, zijw, aw zijw L
4x8t kick vw zijw, aw, zijw R
 Repetion Reduction

L vermindert het
aantal uitvoeringen.

2x8t kick zelfde L
2x8t kick zelfde R
2x8t kick zelfde L
2x8t kick zelfde R
L leert blok B aan.
PM(L): bew armen vw + aw
tegelijk + terug open.

Blok B
4x8t JJ met armen achter of voor + open en
wisselen
4x8t knie heffen met dumbels neer
Herhaal 1x
 Repetion Reduction

L vermindert het
aantal uitvoeringen.

2x8t JJ
2x8t knie heffen R, L + dubbel
2x8t JJ
2x8t knie heffen R, L + dubbel
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L herhaalt blok A en
B achter elkaar.
PM(L): dln kunnen blok A en B Blok A en B
achter elkaar uitvoeren.
2x8t kick L
2x8t kick R
2x8t JJ
2x8t knie heffen R, L + dubbel
Herhaal 3x

L herhaalt genoeg en
dln doen goed mee.
L leert blok C aan.

Blok C
4x8t Scissors afwss open
4x8t dumbells R, L en open bij
Herhaal 1x
 Repetion Reduction

L vermindert het
aantal uitvoeringen.

2x8t scissors
2x8t dumbells+ open
2x8t scissors
2x8t dumbels + open
Herhaal
L leert blok D aan.
Blok D
4x8t 8 bew met vtn L
4x8t 8 bew met vtn R
8x8t jog open open, toe toe
 Repetion Reduction

L vermindert het
aantal uitvoeringen.

2x8t bew L
2x8t bew R
4x8t jog open open toe toe
Herhaal

8bew 8t R uitvoeren
+ 8t L

1x8t bew L
1x8t bew R
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2x8t jog open open, toe toe
Herhaal 3x
Blok A, B, C, D

L plaatst de geziene
stukken achter
elkaar.

2x8t kick L
2x8t kick r
2x8t JJ
2x8t knie heffen

Dln voeren correct
uit.

2x8t scissors
2x8t dumbells open R L en sluiten samen vw
2x8t 8 bew
2x8t jog open, open, toe toe

11u16

Herhaal x- aantal keren
Dumbells + cuffs aan kant
+ Noodle nemen

F: versterken van de
buikspieren.
PM(T): dln voeren bew 8x 8t
uit om een duidelijke effect te
voelen.

Buikspieren
 8x8t duw uit en in
Belangrijk: lig in het water, trek u buik aan


8x8t benen open en sluiten



8x8t zijw uitduwen + in L



8x8t zijw uitduwen + in R



8x8t zijw uitduwen + wisselen L en R



8x8t schuin tikken



8x8t vtn kruisen

4x8t duw uit + in
4x8t schuin tikken

L geeft instructie om
dumbells en voetjes
uit te doen.

L doet demo op stoel
en probeert een
aantal keren goed
mee te doen.

L blijft dln motiveren.

11u21
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4x8t vtn kruisen
4x8t zijw uitduwen afw
Herhaal 3x
PM(R): dln kunnen zich met
noodle verplaatsen in het
water.

Verplaatsing

4x8t kick afwisselend vtn uit
4x8t twist
8x8t herhaal
Noodle in de rug
8x8t scissors meebew armen
8x8t zijw R benen samen + L

S: dln kunnen per 2 de
opdracht x-aantal keren
uitvoeren.
DA: beleven plezier aan de
vervoeropdr.

Vervoersvorm per 2: voorste trekt, dln achter
vooruit + bij volgende lengte omwisselen.

L cuet tijdig de volg
bew.

L geeft instructie:
noodle in de rug

L geeft instrucite om
per 2 opdracht uit te
voeren.
11u30

 4x uitvoeren
SLOT

F: voorkomen van
spierstijfheid.

11u25

 Lig met de buik in het watr en duw buis nw
 Lig op de rug en klop met je vtn snel
 Zit op noodle en beweeg arm R onder
boven
 Zit noodle en beweeg arm L onder boven
Ter plaatse

PM(L): dln trachten hun
evenwicht te houden.

L demonstreert.
Dln voeren uit.

L verzamelt lln aan
de kant.
L leidt de stretching.
Dln voeren uit.

Stretching
 Vtn gestrekt tegen de rand
 Doorbuigen naar 1 been + ander is gestrekt
en wissel
 Quadriceps
 Schouderspieren: armen rand vastnemen
L bedankt dln voor
 Elleboog + wisselen
hun inzet. Tot ooit
 Schouders vw rollen + aw
nog eens!
 Losschudden.
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