
 
 Uitleg en puntentelling 
 
De Zwem5Kamp bestaat uit 5 onderdelen, die in 5 ronden van 10 
minuten worden gespeeld.  
Het wedstrijdbad is verdeeld in 4 vakken, in elk vak spelen twee 
teams. Na elke ronde wordt er een vak opgeschoven (zie 
programma). Na de 4e ronde blijf je in hetzelfde vak en volgt het 
finalespel. 
 
De per spel behaalde punten bepalen de rangvolgorde van de 
teams. Deze rangvolgorde geeft dan het aantal punten dat meetelt 
voor de einduitslag ( 8-7-6-5-4-3-2 of 1 punt). 
 
De joker: 
Bij de eerste vier onderdelen kan de joker worden ingezet 
(dus niet bij het finalespel). Het inzetten van de joker wordt vooraf 
aan het spel aangegeven. Wanneer de joker is ingezet telt de 
wedstrijdleiding dubbele punten. Meerdere teams mogen op 
hetzelfde onderdeel de joker inzetten. 
 
Bij het finalespel wordt een dubbel puntensysteem gebruikt 
(16-14-12-10-8-6-4-2). 
Wanneer ploegen gelijk eindigen beslist de uitslag van het finale-
spel. 
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SPEL 4 – BALLEN RACE 

 
Taak spelers:  
Scoor zoveel mogelijk punten door een pingpongbal in een emmer 
aan de overkant te stoppen. 
 
 
Uitvoering:  
De groep is verdeeld over twee kanten 
van het bad. Eén kind krijgt een 
theezeefje met een pingpongballetje 
erin. Met dit zeefje in je hand moet 
naar de overkant gezwommen 
worden. Valt het balletje uit het 
zeefje, dan moet je het balletje weer 
opvissen. Je scoort een punt door het 
balletje aan de overkant in de emmer 
te stoppen. Het volgende kind dat bij 
de emmer staat te wachten mag dan 
met het theezeefje terugzwemmen, 
om het door te geven aan de 
volgende.  
 
LET OP: Alleen het steeltje van het theezeefje mag worden 
vastgehouden, niet het balletje.  
 
Groepsleider: 
- Let op de juiste uitvoering.  
- Volgorde van de spelers controleren.  
- De punten ‘’turven’’. 

 
Puntentelling:  
Elke pingpongbal in de emmer is 1 punt.  

 

  
SPEL 1 – DE GROTE MATTEN RACE  

 
Taak spelers:  
Zo vaak mogelijk het bad oversteken.  
 
Uitvoering:  
De groep is verdeeld over twee 
kanten van het bad. Ieder team heeft 
1 grote mat. Op de mat gaan 2 
kinderen staan, 2 of 3 kinderen 
duwen deze mat door het water. Als 
je de mat hebt geduwd, ga je daarna 
op de mat staan. Als je op de mat 
hebt gestaan, ga je naar de kant. De 
kinderen die op de kant staan 
springen in het water en duwen de 
mat zwemmend naar de overkant.  
 
 
 
 
 
Groepsleider:  
- Let op de juiste uitvoering.  
- Volgorde van de spelers controleren.  
- De punten ‘’turven’’. 
 
 
Puntentelling:  
Elke keer zwemmen naar de overkant is 1 punt.  

 
 
 

 

 



 
 

 
 

SPEL 2 – LOOPMATTEN RACE 

 
Taak spelers:  
Breng een beker water naar de overkant en gooi in de emmer.  
Wie brengt het meeste water naar de overkant?  
 
Uitvoering: 
De groep is verdeeld over twee 
kanten van het bad. Per team rent 
1 kind over de mat met een 
bekertje water in de hand naar de 
overkant, daar leegt hij/zij het 
bekertje water in de emmer. Val 
je van de mat af, dan zwem je 
terug en begin je opnieuw. Heb je 
het bekertje geleegd, dan zwem je 
terug met het bekertje in je hand 
en geef je het bekertje door aan 
de volgende.  
 
 
Groepsleider: 
- Kinderen verdelen over 2 kanten. 
- Let op de juiste uitvoering. 
- Opletten dat achter in de rij aangesloten wordt. 
- Let op de kinderen die van de mat vallen.  
              
Puntentelling:  
Wie verzamelt het meeste water?  

 
SPEL 3 - WAKKENRACE 

 
Taak spelers:  
Probeer punten te scoren door ringen over te brengen van de ene 
naar de andere kant. 
 
Uitvoering: 
De groep is verdeeld over 
2 kanten en zit op num-
mervolgorde. 
Nr. 1 duikt door het wak 
en zwemt onder het 
andere deel van de mat 
door, zwemt naar de 
overkant en geeft de ring 
aan nr. 2.  Deze zwemt 
naar de overkant. De ring 
wordt over de paal ge-
schoven en nummer drie 
start. 

 
 
Groepsleider: 
- Kinderen verdelen over 2 kanten.   
- Punten ‘’turven’’. 
- Let op juiste uitvoering. 
 
Puntentelling:  
Elke ring om de paal is 1 punt. 

 
                
 

 



 
 

OVERZICHT ZWEMBAD 

 
 

FINALE - ESTAFETTE 

 
Taak spelers:  
Om de beurt zo snel mogelijk een ring naar de overkant brengen 
met een zwemslag naar keuze. 
 
Uitvoering: 
De groep is verdeeld over twee 
kanten van het bad en staat op 
nummervolgorde. Nummer 1 start 
en zwemt naar de overkant, na 
aangeven van de ring mag nummer 
2 starten etc. 
 
 
 
 
 
Groepsleider: 
- Kinderen verdelen over 2 kanten. 
- Let op juiste uitvoering. 
- Opletten dat steeds achter aangesloten wordt. 
- De punten "turven". 

 
Puntentelling:  
Elke baan per kind 1 punt.  

 


