
 

 

 

StrechCordz banden voor zwem- en landtraining. 

 

Aanwijzing om uw weerstandsband in goede conditie te houden 

• Behandel de band met een rubber behandeling. 

• Houd de slang vrij van zout of chloor water. Mocht hij in het water gebruikt zijn, spoel hem 

schoon met kraanwater en laat de band drogen. Niet drogen op een warmte bron of in de zon. 

• Bewaar de band op een koele, droge en donkere plaats. Zonlicht/UV droogt het materiaal uit. 

• Als zich een kalkachtige uitslag op de band ontwikkelt, zal een rubberbehandeling het 

glimmende oppervlakte terugbrengen en beschermt tegen verdere vermindering van de 

kwaliteit.* 

• Controleer de band regelmatig op barsten, scheuren of andere beschadigingen. Niet gebruiken 

indien beschadigd. 

• De band niet laten schuren over ruwe oppervlaktes zoals badranden, tegels ed. 

*De band kan behandeld worden met ArmorAll. Dit geeft het koord een vernieuwde glimmende gloed en 

helpt veroudering/uitdroging van het koord door chloor, UV licht en gebruik te voorkomen. ArmorAll is 

in de detailhandel verkrijgbaar (wordt ook bij rubber auto’s gebruikt). 

 

Waarschuwingen 

Zwemtrainingsbanden (Grudge Belt, Kick Trainer, Stationary Swim Trainer, Long/Short (Quick Connect) 

Belt 

• Bevestiging 

o De Kicktrainer dient juist over de schouders en voeten aangetrokken te worden. De 

banden lopen over de rug. 

o Stationary Swim Trainer: de banden moeten met de clips en nylon bevestigingsbanden 

op twee naast elkaar liggende zwemlijnen op dezelfde hoogte vastgemaakt worden. 

Maak de band vast aan een duikplank, reling of ander vast rek. 

o Long/Short (Quick Connect) Belt: de band moet voor de veiligheid bevestigd worden vlak 

boven, op of onder de waterlijn. De bevestigingslus (eventueel met extensie band) dient 

deugdelijk vastgemaakt te worden aan bijvoorbeeld startblok of trapje. 

• De bevestigingslussen/clips niet in de hand houden tijdens gebruik. 

• Geef de gebruiker voldoende ruimte. Ga niet achter gebruiker staan/zwemmen. 



 

 

• Houd de band onder borsthoogte, niet rond het gezicht of om de nek. 

• Maak de band/bevestigingslussen niet los van kant/trapje/startblok/riem/harnas als de band 

onder spanning staat. 

• De band niet meer dan 3 maal de oorspronkelijke lengte uitrekken. Te ver uitrekken kan breuk 

veroorzaken. 

• Gebruik de weerstand in de band niet om afstand te overbruggen tussen bevestigingspunt en 

het bad. De band blijft dan op spanning staan en kan blessures/ongelukken veroorzaken. Geldt 

met name bij Short/Long (Quick Connect) Belt en Stationary Swim Trainer. 

• De band is een hulpmiddel voor de zwemtraining. Niet gebruiken op de kant. 

Landtrainingsbanden (BreastStroke Machine, StrechCordz with Paddles, Modular Set, StrechCordz with 

Handles, StrechCordz with Leg Straps, Basic Dry-land Trainer) 

• Maak de BreastStroke Machine vast aan een duikplank, reling of ander vast rek; De StrechCordz 

with Paddles dient bevestigd te worden op hoge positie aan duikplank, stang of reling; Bij de 

Modular set dient bij de handpeddels of enkelbanden de band bevestigd te worden aan 

duikplank, stang of reling. Dit geldt ook voor de losse koorden met handels of leg straps. De Basic 

Dry-Land Trainers wordt niet vastgemaakt. 

• De bevestigingslussen niet in de hand houden tijdens gebruik. 

• Geef de gebruiker voldoende ruimte. 

• Houd de band niet rond het gezicht of om de nek. 

• Maak de bevestigingslussen of andere onderdelen niet los als de band onder spanning staan. 

• De band niet meer dan 3 maal de oorspronkelijke lengte uitrekken. Te ver uitrekken kan breuk 

veroorzaken. 

• Deze band is een hulpmiddel voor de landtraining. Niet gebruiken in het water. 

Algemeen 

• De band is geen speelgoed en moet alleen als trainingsmiddel gebruikt worden. Gebruik door 

kinderen altijd onder toezicht van een volwassene. 

• De band is gegarandeerd tegen defecten in het materiaal gedurende 90 dagen vanaf de 

aankoopdatum bij gebruik conform beschreven in dit document. 

• Gebruik anders dan voorgeschreven kan letsel veroorzaken. 

 

Weerstandsniveaus 

Weerstandsniveaus in kg bij het uitrekken van de slang tot 3 keer de oorspronkelijke lengte 

zilver 1,3 - 3,6 kg 

geel 2,2 - 6,3 kg 

groen 3,6 - 10,8 kg 

rood 5,4 - 14,1 kg 

blauw 6,3 - 15,4 kg 

zwart 9,1 - 20,4 



 

 

Keuze weerstandniveau algemene richtlijnen 
De gele elastieken zijn geschikt voor junior meisjes, de groene kleur voor junior jongens en senior. De rode 
elastieken voor de sterkste senior atleten. De weerstanden zijn ingeschaald in kilo's. Een groene 
weerstand heeft een werkbare weerstand van 3,6 tot 10,8 kilo, dit betekent dat het elastiek in 
oorspronkelijk lengte een weerstand heeft van 3,6 kilo. Op 3x de lengte is een weerstand verkregen van 
10,8 kilo. Dit is bij dit elastiek de maximale weerstand en zou overgestapt kunnen worden naar het rode 
elastiek. De trainer dient zwemmers te beoordelen om de weerstand te bepalen. 

 

 

 

Beschrijvingen 

StrechCordz Grudge Belt 

Artikelnummers: S120BK 

 

Rubber weerstand- en snelheidstrainingsslang voor twee zwemmers voor gebruik bij de zwemtraining. De 

Grudge Belt is ontwikkeld voor 25 meter zwembaden.  De 

slang is verkrijgbaar in 1 weerstandniveau. 

Twee heupriemen verbonden door middel van een slang. 

De S120 Grudge Belt heeft twee verstelbare heupriemen 

voor een middel tot 1,1 meter. Aan de riemen is een zware 

latex slang van 2,4 meter bevestigd. Geschikt voor gebruik 

in een 25 meter zwembad. 

 

StrechCordz Breaststroke Machine 

Artikelnummers: S108SI. S108YL, S108GR, S108RD, S108BL 

Krachttraining gebaseerd op de schoolslag voor armen, schouders, rug. De slangen zijn verkrijgbaar in 5 

weerstandniveaus. 

2 handpeddels 

2 binnen slangen 

2 buiten slangen 

4 bevestigingslussen 

De S108 Breaststroke Machine heeft twee handpeddels met elk twee 

slangen en twee bevestigingslussen. De binnenste slangen zijn 68,6 centimeter en de buitenste slangen 1 

meter. 

 



 

 

StrechCordz with Paddles 

Artikelnummers: S101 

Landtraining met weerstand van de armslag, ter verbetering van kracht en snelheid. Houdt de hand vlak 

tijdens elke beweging. De slangen zijn verkrijgbaar in 5 weerstandsniveaus.  

2 handpeddels 

2  slangen 

1 bevestigingslus 

De S101 StrechCordz with Paddles heeft twee handpeddels met elk een slang van 1,2 

meter en een gecombineerde bevestigingslus.  

  

StrechCordz Kick Trainer 

Artikelnummers: S123SI, S123YL, S123GR, S123RD, S123BL 

 

Weerstandsslang voor benen met schouder en voetharnas voor gebruik in het zwembad.   

De slang is verkrijgbaar in 5 weerstandniveaus. 

   

Twee schouder– en twee voetharnassen die verbonden zijn met 

een kruislingse slang. De S123 bestaat uit twee nylon 

schouderharnassen en twee verstelbare voetharnassen die aan 

elkaar verbonden zijn door twee 50 centimeter slangen. Geschikt 

voor gebruik in het zwembad. 

 

 

StrechCordz Stationary Swim Trainer 

Artikelnummers: S121GR 

Rubber trainingsslang voor training heuprotatie en slagrotatie waarbij de zwemmer 

statonair is tussen de lijnen. Hierdoor kunnen meerdere zwemmers in dezelfde baan 

zwemmen. De Stationary Swim Trainer is ontwikkeld voor 25 meter zwembaden en in 

house zwembaden, zonder krachtige jet, met zwemlijnen. De slang is verkrijgbaar in 1 

weerstandsniveau.  

Heupriem met twee 60 centimeter slangen en twee 76 centimeter lange nylon 

bevestigingsbanden met clips aan elk uiteinde. De S121 Stationary Swim Trainer heeft een 

verstelbare heupriem voor een middel tot 1,1 meter. Aan de riem zijn twee slangen van 60 

centimeter bevestigd met daaraan een verstelbare nylon bevestigingsband met clips aan 

elk uiteinde. Geschikt voor gebruik in een 25 meter zwembad en in house zwembaden, 



 

 

zonder krachtige jet, met zwemlijnen.  

 

StrechCordz Safety Short Belt 

Artikelnummers: S600SI, S600YL, S600GR, S600RD,S600BL,S600BK 

 

Rubber weerstand- en snelheidstrainingsslang met veiligheidskoord voor gebruik bij de  

zwemtraining. De Safety Short Belt is ontwikkeld voor kleinere zwembaden 

zoals hotelzwembaden en prive zwembaden, uiteraard ook geschikt voor 

25 meter zwembaden.  De slang is verkrijgbaar in 6 weerstandniveaus. 

1 = riem 

2 = bevestigingslus 

3 = slang met veiligheidskoord 

4 = riembevestigingslus 

De S600 Safety Short Belt heeft een 5 centimeter brede riem voor een middel tot 1,1 meter. Aan de riem 

is door middel van een bevestigingslus een latex slang met veiligheidskoord van 1,2 meter bevestigd. 

Geschikt voor gebruik in een hotel, privé en 25 meter zwembad. 

  

StrechCordz Safety Long Belt Slider 
Artikelnummers: S11875GR, S11875SI, S11875YL, S11875RD 

S11875BLT vervangende band voor Safety Long Belt Slider 

Rubber weerstand- en snelheidstrainingsslang met veiligheidskoord voor gebruik bij de  

zwemtraining. De Long Belt Slider is ontwikkeld voor een 25 meter zwembad.  De  

riembevestigingslus van de slang aan de band zorgt voor bewegingsvrijheid tijdens de training.  

De slang is verkrijgbaar in 4 weerstandniveaus. 

1 = riem 

2 = bevestigingslus 

3 = slang met veiligheidskoord 

4 = riembevestigingslus 

De S11875 Safety Long Belt Slider heeft een 5 centimeter brede gewatteerde 

comfortabele riem voor een middel tot 1,1 meter. Aan de riem is voor volledige 

bewegings-vrijheid door middel van een schuivende bevestigingslus een latex slang, met 

veiligheidskoord, van 6 meter bevestigd. Geschikt voor gebruik in een 25 meter 

zwembad (en langer). 

 



 

 

  

StrechCordz Long Belt Slider Quick Connect 

Artikelnummers: S11875QC-SI, S11875SQC-YL, S11875QC-GR, S11875QC-RD 

S11875QCST vervangende sluiting voor Long Belt Slider Quick Connect 

S11875QCBLT vervangende riem voor Long Belt Slider Quick Connect 

Rubber weerstand- en snelheidstrainingsslang met veiligheidskoord en snelsluiting voor gebruik bij de 

zwemtraining. De Long Belt Slider Quick Connect is ontwikkeld voor een 25 meter zwembad.   

De riembevestigingslus van de slang aan de band zorgt voor bewegingsvrijheid tijdens  

de training en de snelsluiting voor het snel wisselen tussen de zwemmers.  

De slang is verkrijgbaar in 4 weerstandniveaus. 

  

1 = riem (2x) 

2 = bevestigingslus 

3 = slang met veiligheidskoord 

4 = riembevestigingslus met snelsluiting 

De S11875QC Long Belt Slider Quick Connect heeft twee 5 centimeter brede 

gewatteerde comfortabele riemen voor een middel tot 1,1 meter. Aan de riem 

is voor volledige bewegings-vrijheid door middel van een schuivende 

bevestigingslus door middel van een snelsluiting een latex slang, met 

veiligheidskoord, van 6 meter bevestigd. Geschikt voor gebruik in een 25 

meter zwembad (en langer). 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

   



 

 

 



 

 

 


