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Voorwoord 

 

Vinzwemmen! Wij denken dat heel veel mensen al wel eens gezwommen hebben met vinnen. 

Iedereen die wel eens in de (sub)tropen op vakantie is geweest heeft ook wel gesnorkeld. En zo kent 

ook iedere sportduiker de basis van het vinzwemmen: met een snorkel en vinnen door het water 

bewegen. Het is ook een sport: de uitdaging is om je eigen tijden te verbeteren of sneller te zijn dan 

de zwemmer naast je. En ten slotte is er internationaal een heel groot deelnemersveld van 

vinzwemmers. 

Maar hoe begin je met vinzwemmen? Waar moet je aan denken? Is er hulp? 

 

Figuur 1: De verschillende modules voor de trainer vinzwemmen 

Bovenstaand figuur geeft aan dat er vanuit diverse kanten instroom kan zijn: Een wedstrijdzwemmer 

traint ook wel eens met vinnen en het zeemeerminzwemmen is erg populair. De commissie 

vinzwemmen heeft meerdere producten opgesteld, waaronder een palet aan modules voor de 

vinzwemtrainer. Met de cirkel is aangegeven dat we hier de module START beschrijven. Deze module 

START is opgesteld door ervaren vinzwemmers en hun trainers. Het geeft een opstapje aan 

(watersport)verenigingen die willen beginnen met vinzwemmen. We geven hier kort wat 

achtergrond over het vinzwemmen en het materiaal. Vervolgens gaan we vooral in op wat er de 

eerste periode nodig is om veilig en verantwoord de sport vinzwemmen aan een groep starters te 

geven. Bij het schrijven van deze module zijn we er van uit gegaan dat de trainer al ervaring heeft in 

het lesgeven aan (water)sporters. Het is dan ook vooral bedoeld om een handvat te geven aan 

ervaren trainers die willen starten met het geven van vinzwemtrainingen.  

We nodigen de lezer nadrukkelijk uit om contact te zoeken met de commissie! Dat kan door een mail 

naar vinzwemmen@onderwatersport.org te sturen, navraag te doen via de Nederlandse 

Onderwatersport Bond (www.onderwatersport.org) of kijk wie de huidige commissieleden zijn op 

www.vinzwemmen.nl/vinzwemcommissie.   

mailto:vinzwemmen@onderwatersport.org
http://www.onderwatersport.org/
http://www.vinzwemmen.nl/vinzwemcommissie
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Aanleiding 
 

In 2020 heeft de CMAS een wereldwijd Webinar georganiseerd over vinzwemmen en het geven van 

trainingen. Daarna is een aantal vinzwemtrainers samen gekomen om de kennis vast te leggen. Dit 

heeft geleid tot een palet aan modules die enerzijds de kennis van het vinzwemmen vast leggen en 

anderzijds de lezers richting geven wat ze kunnen doen en waar ze hulp kunnen vinden. 

 

Commissie Vinzwemmen 

Bas Vijlbrief 

Peter Blanker  

In samenwerking met 

Diederick van Scherpenseel, trainer OWT Pontos, Wijchen 

Gerard Veurink, trainer Orka ’97, Moordrecht 

Luc Ambrosius, trainer OWT Pontos, Wijchen 

Jeoffry van Esch, trainer Reddingsbrigade Tilburg 

Theo Hutten, trainer Dordtse Reddingsbrigade 

Juni 2021 
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1. Ik ben enthousiast geraakt voor vinzwemmen… 
Welkom bij de mooie sport Vinzwemmen! Mogelijk heb je meegedaan aan een demonstratie 

vinzwemmen, zag je beelden op YouTube van een freediver, wil je sneller snorkelen of ben je 

zeemeermin… Hoe dan ook, je hebt ervaren dat je met een (mono)vin kan zwemmen en daar wil je 

meer over weten! 

Er is heel veel informatie te vinden op het internet en dat gaan we zeker niet hier herhalen. Wel 

geven we wat achtergrond. 

Geschiedenis 
De sport is ontstaan in het voormalige Oostblok. Mijnenleggers van de marine gebruikten steeds 

langere en grotere vinnen. In het begin waren dat grote rubberen zwemvliezen. Toen iemand op het 

idee kwam om de lange fibervinnen aan elkaar vast te maken was de monovin geboren. Militaire 

kazernes organiseerden onderling wedstrijden in het zwemmen met vinnen. De sport groeide 

langzaam naar een mondiale sport. Het eerste Wereld Kampioenschap Vinzwemmen vond plaats in 

1976 in Duitsland. Momenteel wordt de sport vinzwemmen in meer dan 50 landen beoefend. 

Vinzwemmen in Nederland 
In Nederland valt het vinzwemmen onder de duiksport omdat er ook met perslucht gezwommen kan 

worden. Er zijn ongeveer 10 verenigingen actief in Nederland die minstens 1x per week een training 

verzorgen. Er is een commissie vinzwemmen die onder andere de wedstrijden vinzwemmen 

organiseert. Kijk vooral eens op www.vinzwemmen.nl 

Materiaal en zwemslagen 
Het vinzwemmen is in de basis een uitbouw van wedstrijdzwemmen: zo snel mogelijk zwemmen, 

maar dan met hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen bestaan uit de hierboven al genoemde monovin, bi-

fins (populair ‘flippers’ genoemd), een zwembril en een speciale frontale snorkel. 

 

 

 

 

Figuur 2: Het materiaal (van links naar rechts): chloorbril en snorkel, een paar bi-fins (of ‘flippers’) en twee monovinnen 

Bij het vinzwemmen kennen we twee verschillende zwemslagen:  

- Met Bi-fins wordt de borstcrawl gezwommen met flippers.  

- Met een monovin zwem je monoslag; Je zwemt daarbij zo snel dat je je armen gestrekt voor 

je moet houden (anders rem je jezelf af). Je maakt daarbij een dolfijnbeweging met je benen.  

Het vinzwemmen kan je aan de oppervlakte doen of onder water. Aan de oppervlakte met flippers 

noemen we Bi-Fins (BF), met een monovin heet het Met Vinnen (MV). Onder water zwem je door je 

adem in te houden (AD ofwel AfstandDuiken) of door te ademen vanuit een persluchtflesje. Vanaf 

afstanden van 100 meter is het gebruik van een ademautomaat en persluchtflesje verplicht. Deze 

discipline PL behandelen we niet in deze module START, daar is een separate module voor.  

http://www.vinzwemmen.nl/
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2. Ik wil training vinzwemmen gaan geven, hoe begin ik? 
Dit document beschrijft hoe je een vinzwemgroep start. Dat kan een afdeling binnen je vereniging 

zijn, maar ook een nieuwe vereniging. Je hebt de keuze gemaakt dat je wil gaan vinzwemmen en 

hebt je verdiept in de geschiedenis en de slagen van het vinzwemmen.  

Je hebt rekening te houden met diverse zaken die we hier opsommen als een ‘checklist’: je kunt op 

basis van eigen inzichten alles vormgeven en eventueel hulp vragen aan de commissie vinzwemmen 

van de NOB, via: vinzwemmen@onderwatersport.org. Voor verdere verdieping raden we je aan om  

de module ‘basis’ te gebruiken. Voor de verdieping voor speciale doelgroepen zijn er speciale 

modules.  Maar dat komt later! 

In dit document gaan we er van uit dat je ervaring hebt met het geven van (zwem)trainingen. Deze 

module geeft je inzicht in de bijzonderheden van het vinzwemmen, zoals de zwemslagen, aandacht 

voor veiligheid en materiaal. Bijzondere zaken (de eerste keer dat een zwemmer mee komt doen, 

gedrag in het zwembad, tijdelijke medische situaties e.d.) behandelen we niet of nauwelijks. En we 

verwijzen je graag naar de bijlages voor een lesplan met toelichting. 

  

Figuur 3: Tijdslijn  

Figuur drie geeft ons beeld over hoe je in de tijd opstart. De eerste maanden ben je vooral aan het 

ontdekken en langzaam opbouwen. Vraag hulp bij commissie vinzwemmen! Als we weten dat je hier 

mee bezig bent, komen we graag langs. Wij denken dat er een paar ‘natuurlijke’ momenten zijn, 

zoals hierboven geschetst. Vanuit de commissie vinzwemmen leggen we contact met onze ervaren 

vinzwemtrainers en maken een afspraak. 

De vinzwemmers 

 Als je met vinzwemmen start, heb je te maken met veel nieuwe zwemmers. Zwemmers 

moeten waterveilig zijn (dat wil zeggen niveau Zwem-ABC of hoger). Vlinderslag is niet nodig, 

maar wel een stuk makkelijker. 

 Denk aan een onderverdeling in subgroepen / banen. Bijvoorbeeld jeugd in baan 1, snelle 

zwemmers bij elkaar, enzovoorts.  

 Het zwemmen met een monovin is belastend, zeker voor jonge kinderen. Ons dringend 

advies is om zwemmers jonger dan 10 jaar niet met een echte monovin te laten zwemmen. 

Er zijn ook kleinere monovinnen die meer geschikt zijn voor kinderen. 

 Heeft iemand rugklachten of andere medische aandoeningen, laat dan eerst een dokter 

raadplegen of vinzwemmen verstandig is. En laat deze zwemmer rustiger beginnen en 

langzaam opbouwen. 
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Indeling van een training 
Een training bestaat uit meerdere onderdelen. Een voorbeeld kan zijn: de warming-up, het 

oefengedeelte bi-fins, het oefengedeelte monovin en de cooling-down. Maak een 

trainingsvoorbereiding waarin deze 4 onderdelen voorkomen. Het oefengedeelte met de monovin 

kan ook uitgevoerd worden met flippers als monovinnen nog niet beschikbaar zijn. Je kunt dan wel 

de monoslag laten uitvoeren. 

 De warming-up bestaat uit inzwemmen, waarbij de oefeningen steeds iets intensiever 

worden.  

 De oefengedeeltes hebben dezelfde focus, bijvoorbeeld het gaat allemaal over keerpunten. 

 Zwem afstanden van 50-100 meter afhankelijk van de mogelijkheden. Langere afstanden 

komen later… 

 De cooling-down is speels en steeds wisselend. 

Heb je 45 minuten, dan is de indeling 5-15-(korte pauze)-15-5 minuten, de zwemmers moeten dan 

wel rek- en strekoefeningen doen voor de training. Heb je 60 minuten, dan is de indeling 10-20-

(korte pauze)-20-5 minuten. Ook dan is rekken en strekken vooraf aan te bevelen. 

In de bijlage vind je een voorbeeld lesplan. Heb je behoefte aan meer voorbeelden, neem dan 

contact op  met de commissie! 
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3. Ik ben begonnen, waar moet ik aan denken? 

Veiligheid 
Bij het vinzwemmen zijn de snelheden hoger dan bij het gewone zwemmen. Ook wordt er 

gezwommen met harde en grote materialen. En niet iedereen zwemt even snel. De kans op 

verwondingen is dan ook aanwezig. In deze paragraaf schetsen we welke risico’s er zijn en geven 

we basishandvatten om hier mee om te gaan. Maak afspraken om het veilig te houden, ook de 

sociale veiligheid. Wees je daarbij ook bewust van de sociale gedragscode NOC*NSF en leef die 

bewust na met je zwemmers. 

 Laat de zwemmers wennen aan het zwemmen met een monovin! De eerste keer is lastig 

richting te houden. 

 Het materiaal van een monovin en ook bi-fins is vrij hard en kan scherp zijn. 

 Er kunnen snelheidsverschillen zijn tussen de zwemmers, waardoor de snellere zwemmers 

hun voorgangers kunnen inhalen. Dat kun je deels ondervangen door de baanindeling aan te 

passen.  

 Laat alle zwemmers achter elkaar zwemmen in dezelfde richting! 

 Zorg voor voldoende afstand tussen de zwemmers en laat ze niet stil liggen. 

 Let op finish met monovin! Snel op rug draaien en/of monovin naar bodem richten anders 

kan de volgende daar op botsen en zich verwonden. Denk aan snijwonden door de zijkant 

van de (mono)vin. 

Hieronder wat aanbevelingen voor een veilige basis.  

De eerste drie maanden 

 Altijd één trainer op de kant. Spreek af wie de ‘achtervang’ is dat wil zeggen wie (kan een van 

de zwemmers zijn) de zaak in de gaten houdt als de trainer iets urgents moet afhandelen. 

 Je zou kunnen starten met 1 zwemmer per baan in te delen. Vervolgens uitbreiden naar 

meerdere zwemmers per baan zolang dat veilig blijft voelen.  

 Houdt rechts aan bij zwemmen als er meerdere zwemmers in één baan zwemmen. 

 Groepeer zwemmers op basis van snelheid in de banen. Gebruik lijnen om de banen te 

scheiden. 

 Houd de zwemmers in de gaten. Bij onregelmatige bewegingen of hyper-ademhaling moet je 

de zwemmer rust geven tot dit voorbij is. Gaat dit niet voorbij dan moet de zwemmer zich 

medisch laten onderzoeken. Als het afneemt maar toch erger blijft dan normaal laat je de 

zwemmer de rest van de training rustig afwikkelen. 

 Zwemmers op de kant die vin(nen) aanhebben, moeten zich achteruit lopend verplaatsen. 

Het gevaar dat ze struikelen is anders te groot. Met een monovin mag je je nooit rechtop 

verplaatsen, alleen zittend! Het valgevaar is te groot en je kunt je val niet goed opvangen 

doordat je benen aan elkaar verbonden zijn. 

Vraag na ongeveer 3 maanden of er een ervaren vinzwemtrainer mee kan komen kijken! Hij/zij 

kan jullie tips geven over de slag, het materiaal en helpen bij de volgende stappen. 
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Maand vier tot en met zes 

 Op het startblok klimmen doe je door er eerst op te gaan zitten en daarna je benen bij te 

trekken. Via het trapje omhoog klimmen met de vinnen aan is gevaarlijk. 

 Zorg ervoor dat zwemmers op het startblok zodanig ver naar voren staan dat ze, als ze vallen, 

in het water terechtkomen. Zorg dat er iemand achter de zwemmer op het startblok staat als 

hulp. Eventueel zwemmer gericht het water in duwen als het mis dreigt te gaan. Bespreek 

met zwemmer hoe hulp geboden worden bij het op gaan staan op het startblok. Hoe ga je 

van zithouding naar stand? Denk daarbij ook aan afspraken over ongewenst lichamelijk 

contact. 

 Zorg ervoor dat er geen startduiken worden gemaakt terwijl er zwemmers dichtbij het 

startblok zijn. Geef per zwemmer het startsignaal, als er meerdere zwemmers klaar staan dus 

eerst zwemmer op baan 1 en dan zwemmer op baan 2 (of noem de naam van de zwemmer) 

etc. 

Vraag aan het eind van deze periode of er een ervaren vinzwemtrainer mee kan komen kijken! Hij/zij 

kan jullie tips geven en helpen bij de volgende stappen. 

Materialen 
Links een monovin (model met rechte vin). Op de 

voorgrond een speciale tas om de monovin te 

vervoeren. Op de tas liggen twee ‘flippers’ ofwel Bi-

Fins. Ook is de speciale snorkel zichtbaar. Zie voor 

betere details van het materiaal ook figuur 2. 

Vraag regelmatig of er een ervaren vinzwemtrainer 

mee kan komen kijken! Hij/zij kan jullie tips geven 

over de slag, het materiaal en helpen bij de 

volgende stappen. Zie ook eerdere paragraven. 

Figuur 4: De materialen tijdens een wedstrijd vinzwemmen. 

 Zorg voor voldoende materialen om nieuwe zwemmers te kunnen laten meezwemmen en de 

vinnen te ervaren. Als vinzwemmer zwem je met een monovin, bi-fins of zonder vinnen 

(tijdens de training)! 

 Er zijn diverse soorten monovinnen in omloop. Zeker voor beginners adviseren we de 

‘klassieke’ monovin. Voor kinderen in de groei zijn er eventueel soepele, verstelbare vinnen 

te koop. Hiermee kan de slag goed aangeleerd worden. De prijsrange van zo’n monovin 

tussen de €75,- tot €150,- per monovin. Denk ook aan goede opbergmogelijkheden: er zijn 

speciale tassen te koop (3 vinnen passen in een tas). Of maak iets op maat zoals een kar 

waarin alle vinnen netjes opgeborgen kunnen worden. Ook een tip: merk de vinnen, met 

bijvoorbeeld een logo en een maatsticker. Een overzicht van mogelijke leveranciers en 

websites vind je in de bijlage. 

 Het vinzwemmen gebruikt een aangepaste snorkel, die voor de neus langs loopt. Voor 

beginners gebruik je een soepele monovin of soepele bi-fins. Als zwemmers overgaan naar 

wedstrijdniveau kunnen stuggere vinnen worden gebruikt. 
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Zwemmen zonder vinnen 
Het is zeker niet zo dat er alleen maar met vinnen wordt gezwommen bij een training vinzwemmen.  

 Het inzwemmen kan prima zonder vinnen. Start met wat baantjes borstcrawl. 

 Ook het aanleren en oefenen van keerpunten hoeft niet per sé met vinnen aan. 

 Als zwemmers last krijgen van de (strak) zittende (mono)vinnen dan is het goed om wat 

herstel te geven door ze rugslag of schoolslag te laten zwemmen. 

Zwemmen met bi-fins tijdens de startperiode 
 Aanleren via borstcrawl, alleen dan met bi-fins. 

 Oefen met armen, zonder armen aan de oppervlakte, onder water (freediving). 

 Let op stabiele ligging. Blijf je slag lang maken, ook als de zwemmer versnelt. 

 In de baan: stuwing vanuit de vinnen, de armen duwen/trekken. Ontdek per zwemmer het 

ideale tempo en de ideale uitslag van de voeten/vinnen. 

Zwemmen met monovinnen tijdens de startperiode. 

 Aanleren eventueel met bifins (wel monoslag dan) of met ½ banen onder water. 

 Let op stabiele ligging.  

 Bij de start: niet te ver duiken (geen zweefduik, niet ‘hoeken’) 

 In de baan: hoofd ligt stil en kijkt naar beneden (armen op de oren). Handen houden elkaar 

vast en gaan niet op-en-neer. Snorkel moet aan de oppervlakte blijven. 

 Bij het keerpunt:  zorg dat je recht blijft ook na de draai. Eerst afzetten na de draai, en dan 

pas uitstrekken. Niet meedraaien met de armen. Leuke oefening: draai om je lengteas. 

 Monoslag vanuit de borst, geen knikkende heupen, geen knikkende knieën (dolfijnen).  
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4. Ik ben een tijdje bezig, hoe verder? 

Indeling van trainingen over een periode 

 De NOB organiseert wedstrijden vinzwemmen. Verdeel een jaar in periodes die aansluiten op 

de wedstrijddata. De begin- en einddata voor die blokken zijn gelijk aan de wedstrijddagen. 

 Deel de periodes naar eigen inzicht in. Aarzel niet om te sparren met ervaren vinzwem 

trainers.  

 Zorg voor afwisseling en plezier in de trainingen! 

Iemand zwemt goed en wil aan wedstrijden meedoen 

 Schrijf de zwemmer in voor een wedstrijd in overleg met de wedstrijdcommissie (zie 

www.vinzwemmen.nl). Neem ook kennis van het wedstrijdreglement Vinzwemmen. 

 Indien een zwemmer regelmatig aan wedstrijden wil deelnemen, moet de zwemmer aan een 

aantal voorwaarden voldoen zoals: lid van de NOB, medische verklaring geen bezwaar en 

kledingeisen.  

 Zorg ervoor dat aan de inschrijfvoorwaarden is voldaan. Zie hiervoor de website van 

commissie vinzwemmen. Om kennis te maken met de wedstrijdsport mag een nieuwe 

zwemmer drie keer deelnemen zonder aan alle eisen te voldoen. De resultaten tellen dan 

niet mee voor de competitie puntentelling en er kan geen record gevestigd worden (buiten 

mededinging). 

 Het kan geen kwaad om, als deze situatie zich voordoet, de zwemmer een keer als 

toeschouwer naar een wedstrijd te laten gaan. Er is altijd wel iemand te vinden die de 

zwemmer wegwijs kan maken en begeleiden. Nog beter is om daar vooraf afspraken over te 

maken. 

De lesblokken 

 Tijdens de eerste 6 maanden zorg je ervoor dat de trainingen een automatisme worden voor 

zwemmers, de begeleiders en de trainers.  

 Daarna ga je over op blokken die zijn afgestemd op de wedstrijdagenda. Zo zorg je ervoor dat 

je zwemmers die aan wedstrijden willen deelnemen optimaal kunt combineren met de 

andere zwemmers. Ook zorg je ervoor dat het bijwonen van gasttrainingen eenvoudiger is. 

 Een ervaren vinzwemtrainer kan hierbij tips & trucs geven. Nodig die vooral uit! 

 Richtlijn indeling van een blok: 

Blok 1e week tussenliggende weken laatste week 

Inspanning 
deelnemers 80% 100% 80% 

Focus 

Om-en-om techniek en inspanning. Zorg dat bij elke 
training qua aanvullende aandachtspunten 

gewisseld wordt tussen start, midden van de baan, 
keerpunt en finish. Meters maken 

 

 

http://www.vinzwemmen.nl/
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BIJLAGE A: Voorbeeld Lesplan 
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BIJLAGE B: Contactpersonen en contactgegevens 

Commissie vinzwemmen 
De commissie vinzwemmen heeft een vaste plek op de website vinzwemmen.nl. Op die website vind 

je ook alle informatie over het vinzwemmen, het wedstrijdprogramma, de clubs die aan 

vinzwemmen doen enzovoorts. 

We nodigen je van harte uit om contact op te nemen met de commissie en al je vragen en ervaringen 

te delen! Dat kan door langs te komen bij een van de clubs of stuur een mail naar 

vinzwemmen@onderwatersport.org 

 

Instructieve filmpjes 
Op de website vinzwemmen.nl is een aantal instructieve filmpje te vinden 

(https://www.vinzwemmen.nl/techniek.php) 

Een leuke sfeerimpressie van het Open NK Vinzwemmen in Eindhoven vind je op: 

https://vimeo.com/169088657  

 

Lijst met dealers van in Nederland veel gebruikte vinnen 
 
Hier beschrijven we onze ervaringen met de merken die we het best kennen. Het is zeker geen 
complete lijst van mogelijke importeurs. Via de commissie vinzwemmen of bij de vinzwem 
verenigingen kan altijd nader advies ingewonnen worden.  
 
https://finswimworld.com/   is een webshop gebaseerd in Oekraïne met relatief hoge verzend 
kosten. Het advies is dan ook om bestellingen samen te voegen om verzendkosten zoveel mogelijk te 
delen. In Nederland  heeft Bas Vijlbrief hier ervaring mee (contact via basvijlbrief@gmail.com, 06-
20809897).  
 
Waterway Fins:  

o https://finswimworld.com/ 
o https://monofinshop.com/ 

Leaderfins: 
o https://www.leaderfins.com 

 
So Dive/Swea’m (voor jonge kinderen, beginnend/recreatief, GEEN wedstrijdmateriaal): 

o https://www.swiminn.com 
 

In Nederland bieden Roland Kanters en Rob Fokkinga monovinnen te koop aan. Rob Fokkinga heeft 
een duikwinkel in Loosdrecht en kan bereikt worden via info@duikcentrumloosdrecht.nl 
 
 

 

mailto:vinzwemmen@onderwatersport.org
https://www.vinzwemmen.nl/techniek.php
https://vimeo.com/169088657
mailto:basvijlbrief@gmail.com
https://finswimworld.com/
https://monofinshop.com/
https://www.leaderfins.com/us/monofins-2.html
https://www.swiminn.com/swimming-ned/training-monovinnen/6021/s
mailto:info@duikcentrumloosdrecht.nl

