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Hoe strak moet een wedstrijdpak/-zwembroek zitten? 

Om deze vraag te beantwoorden moet eerst gekeken worden naar het soort zwemkleding dat 

gedragen wordt.  

Traditionele zwemkleding 

Dit betreft badpakken en zwembroeken zonder compressie. Deze kleding moet goed  

aansluiten maar hoeft niet strak te zitten. In het water wordt de zwemkleding iets wijder.  

Deze wedstrijdzwemkleding is niet waterafstotend.  

Deze badpakken (zowel met als zonder pijpjes) en zwembroeken (slips, trunks en jammers) 

kunnen gebruikt worden voor de training en de wedstrijden.  

Deze zwemkleding is leverbaar in twee verschillende soorten materialen: 

Polyester (PBT): zeer chloorbestendig, kleurvast en makkelijk in onderhoud (Lane 4, 

Arena en Essenuoto hebben ook kneeskins in polyester) 

Lycra: prettige aanvoelende zwemkleding, gladder dan polyester. Lycra is iets gevoeliger 

voor chloor en de zuurtegraad van het lichaam. Amanzi heeft kneeskins van Lycra. Dit 

is behandelde Lycra waardoor deze badpakken wel zeer chloorbestendig zijn. 

Voor deze zwemkleding is het van groot belang dat de zwemkleding zorgvuldig wordt  

uitgespoeld en af en toe in de wasmachine op een fijnwasprogramma met een fijnwas-

middel gewassen wordt (geen wasverzachter).  

 

Wedstrijdzwemkleding met lage tot medium compressie 

Deze wedstrijdbadpakken en jammers zijn waterafstotend en hebben een lage tot geringe 

compressie. De kleding moet goed aansluiten, maar moet niet zeer strak zitten. Wordt een 

pak te strak gekocht dan kan hij doorschijnen of de stiksels kunnen los gaan (voorbeelden 

zijn de Flame-, River– en Twister FKW en PS van Lane 4).   

 

Wedstrijdzwemkleding met medium tot hoge compressie 

Deze wedstrijdbadpakken en jammers zijn waterafstotend en hebben een geringe compressie. 

Deze pakken dienen strak maar niet heel strak te zitten (bijvoorbeeld de Ad Astra van Lane 4, 

de Torpedo van Essenuoto en de Powerskin St (limited) van Arena). 

 

Wedstrijdzwemkleding met hoge  tot maximale compressie 

Arena, Speedo en Funkita/Funky Trunks hebben wedstrijdzwemkleding met een maximale 

compressie. Deze pakken zitten heel strak en worden één à twee maten kleiner/strakker  

gedragen dan normale zwemkleding. Na een aantal keer dragen zal de compressie iets 

minder worden. 

Dankzij de flexibele hoge compressie bij bijvoorbeeld de Fuse (met geplakte naden)  van 

Finis, zitten deze pakken strak maar met voldoende bewegingsvrijheid alle kanten op.  

 

Bij de beschrijving van de artikelen op de website staat de hoogte van de compressie  

vermeld. Bij extra informatie staan ook maattabellen voor de pakken. Deze tabellen  

kunnen als richtlijn gebruikt worden bij de keuze van de maat. Het is uiteraard ook mogelijk 

om op uw gemak in de showroom te komen passen (tijdens de openingsuren of op afspraak). 

De artikelen en maten die op de site staan, zijn ook in de showroom beschikbaar. 


