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Inleiding 

Voor U ligt het informatieboekje wedstrijdzwemmen geldend voor het seizoen 2019 – 

2020. In dit boekje vindt u onder andere; 

• Alle informatie over de geplande wedstrijden voor het aankomende seizoen.  

• Trimzwemmen, Seniorenzwemmen en Masters heet vanaf nu 

Seniorenzwemmen.  

• Leeftijdsbepalingen 

• Uitleg wedstrijden. 

• Verdere veranderingen ten opzichte van vorig seizoen  

• Oproep voor vrijwilligers 

• De nieuwe indeling van de trainingsuren en baanindelingen. * 

 

Wij hopen dat het komende seizoen weer een leuk en sportief jaar wordt. 

 

*) Door het in werking treden van de nieuwe Privacywetgeving (AVG), voegen we de 

baanindeling en namen niet langer toe aan ons informatieboekje. Daarnaast heeft de 

praktijk ons geleerd, dat er ook wisseling van baanindeling kan plaatsvinden in de 

loop van het seizoen. Deze indeling blijft, net als voorgaande jaren een indeling die 

door de trainers wordt vastgesteld. Hiervoor kunnen uiteenlopende criteria worden 

gebruikt afhankelijk van het type training. Voorbeelden hiervan zijn: doel van een 

training (een specifieke wedstrijd of afstand), leeftijd, motivatie etc. Kortom 

zwemmers liggen niet willekeurig bij elkaar, maar de baanindeling heeft ook een 

doel/functie. 
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1. Veranderingen seizoen 2019-2020 
 

• Competitie: 2 wedstrijden zullen in Rosmalen zijn en twee wedstrijden zullen 

in Waalwijk zijn. We hebben dit jaar een poule met ZV Hydra, WZV en De 

Treffers.  

• KNZB-wijziging: Junioren, jeugd en seniorenwedstrijden vervallen. Voor veel 

verenigingen was dit veel werk met name de finales.  

• Dit seizoen gaan wij een eigen meerkamp organiseren voor Junioren, Jeugd 

en senioren. Er zijn 4 wedstrijden en een finalewedstrijd. Verderop meer in 

het informatieboekje over de meerkamp wedstrijden.  

• Minioren en junioren circuit, daar zullen alleen de minioren zwemmen. Er 

worden anders teveel wedstrijden door de junioren gezwommen. Zij kunnen 

immers ook meedoen aan de LAC, Competitie, Meerkamp wedstrijden, 

regionale kampioenschappen en eventueel limietwedstrijden 

• Swimkick-minioren circuit vervalt. Hier zullen wij iets nieuws voor gaan 

bedenken gedurende het seizoen. Wanneer de trainers het niveau van de 

jonge zwemmers goed genoeg vinden, dan zullen zij mee gaan doen aan het 

miniorencircuit. Wij zullen dit tijdig communiceren zodat u daar in uw agenda 

ruimte voor kunt (gaan) maken. 

• Eigen bijdragen zwemwedstrijden. Limietwedstrijden, Dommeltrofree en 

wedstrijden zoals de Netherlands Invitational daarvoor zullen wij inschrijfgeld 

vragen. Als er bijvoorbeeld een LAC wedstrijd gezwommen wordt die 

georganiseerd word door een andere vereniging dan vragen wij inschrijfgeld. . 

• No-show bij wedstrijden: indien zwemmers afwezig zijn bij wedstrijden 

waarvoor een zwemmer is ingeschreven dienen de noodzakelijke kosten voor 

afwezigheid bij de wedstrijd door de zwemmer/ouders aan de vereniging te 

worden vergoed. 

 

 

 

  



2. Uitleg wedstrijden 
 

2.1 Swimkick - beginnersgroep: 
De swimkick bestaat straks niet meer, als aparte doelgroep vanuit de KNZB. 

Beginnende zwemmers blijven uiteraard welkom, en ook zij verdienen een kans om 

wedstrijdervaring op te doen. Hiervoor gaan er alternatieve wedstrijden, niet langer 

onder de KNZB vlag swimkick-minioren circuit.  

Deze wedstrijden zullen wij dit seizoen techniekwedstrijden gaan noemen. Met deze 

techniekwedstrijden testen wij het geleerde. Wij zullen de komende tijd nadenken 

hoe we deze wedstrijden gaan vormgeven en de trainers zullen nadenken over het 

beloningsysteem.  

NB: Wanneer de trainers van mening zijn dat een bepaald niveau is behaald ze mee 

gaan doen met miniorenwedstrijden. 

 

2.2 Minioren: 
Er is een miniorencircuit. Het minioren circuit bestaat uit een aantal reguliere 

wedstrijden en twee keer een minioren clubmeet en de Brabantse 

miniorenfinales in juni 2020.  

 

2.3 Junioren jeugd en Senioren: 

Meerkamp  

- Om aan de meerkamp deel te nemen. 

o Een zwemmer kiest 2 á 3 afstanden per meerkampwedstrijd op de 

website.  

o Doel van deze wedstrijden is uiteraard het zwemmen van PR’s dan wel 

limieten voor kampioenschappen. De limieten zijn bekend bij de 

trainers, je kunt dus met je trainer afstemmen welke afstanden slim zijn 

om je voor in te schrijven  

o Tijdens de meerkamp zijn er geen prijzen te verdienen.  

o Er zijn geen finales tijdens meerkamp wedstrijden. De finalewedstrijd is 

de laatste wedstrijd. 

Finalewedstrijd 

- Voorwaarden om aan de finalewedstrijd eind april deel te nemen:. 

o Heeft de zwemmer 3 van de 4 meerkampwedstrijden gezwommen.  

o Minimaal 1x400. Maakt niet uit welke slag 

o Minimaal 2x200. Maakt niet uit welke slagen 

o Minimaal 3x100 Maakt niet uit welke slagen 

o Minimaal 4x50. Maakt niet uit welke slagen 

- Voorbeeld. Een zwemmer heeft 400m vrij gezwommen. 200m vlinder en 200m 

rug. 2x100m vrije slag en 1 keer 100m schoolslag. 2x 50m vlinder, 1x50m 

schoolslag en1x50m vrije slag.  



- In de finale wedstrijd mogen zwemmers 2 afstanden voor de pauze kiezen en 

2 wedstrijden na de pauze.  

- Bij de finalewedstrijd zijn medailles te verdienen. 

 

2.4 Competitiewedstrijden: 
Bij competitiewedstrijden wordt er met heel de vereniging gezwommen tegen andere 

verenigingen. Vergelijkbare verenigingen qua niveau, zijn door de KNZB in eenzelfde 

klasse geplaatst die bestaat uit 12 teams. De Treffers zwemmen dit jaar in de D1 

klasse. Een aantal verenigingen uit de buurt zoekt samenwerking om deze 

wedstrijden te organiseren. Ook kan het voorkomen dat deze verenigingen in 

verschillende competitie klasse uitkomen tijdens een en dezelfde wedstrijd. 

De zwemmers die het snelste zwemmen krijgen meer punten dan de zwemmers die 
langzamer zwemmen. Ook een de snelheid van een estaffette team kan meetellen 
voor het puntentotaal. Voor de competitie probeer je de snelste zwemmers dus op te 
stellen voor eeen bepaalde afsyand zodat je als vereniging de meeste punten kunt 
verzamelen. De trainers bepalen dan ook welke zwemmers op welke 
afstand/leeftijdscategorie worden ingedeeld. 

 

2.5 Overige wedstrijden  
Dan zijn er nog andere wedstrijden waaraan een zwemmer kan deelnemen. 

• Limietwedstrijden 

Dit zijn wedstrijden waar je nog extra kans hebt om een limiet te zwemmen 

voor de kampioenschappen.  

 

• LAC (lange afstandscircuit)  

Dit zijn wedstrijden waarbij lange afstanden gezwommen worden. Bijvoorbeeld 

800m of 1500m vrijeslag. Deze wedstrijden zijn geschikt vanaf minioren 4 

(meisjes) en jongens minioren 5.    

Deze wedstrijden organiseren we dit jaar zelf tijdens een paar 

vrijdagavondtrainingen. 

 

• Regionale kampioenschappen 

Twee keer per jaar worden er kampioenschappen georganiseerd door de 

KNZB regio Zuid. Hieraan kunnen junioren, jeugd en senioren deelnemen, 

wanneer zij in het voorafgaande jaar van de wedstrijden een bepaalde tijd 

(limiet) hebben gezwommen.  

 

• Nederlandse Master kampioenschappen.  

Deze kampioenschappen worden landelijk georganiseerd door de KNZB. Hier 

mogen zwemmers aan meedoen die 20 jaar en ouder zijn.  

  



3. Doelen trainingen.  
 

Wij vinden het als trainers belangrijk om (trainings)doelen vast te stellen en deze te 

communiceren met zwemmers en ouders. Dit maakt het voor het trainersteam 

mogelijk om onze trainingen goed op elkaar af te stemmen en het maximale resultaat 

voor zwemmers en daarmee onze vereniging mogelijk te maken. 

Onderstaande doelstellingen hebben we voor het komende seizoen geformuleerd: 

- Handhaving competitie D1 klasse 

- 2-5 deelnemers aan de regionale kampioenschappen 

- 5-10 deelnemers aan de miniorenfinales 

- 2-4 deelnemers aan de masterkampioenschappen 

 

Individuele doelstelling 

 

In samenspraak met individuele zwemmers doelen bepalen. De zwemmers worden 

daarbij gevraagd deze zelf te bedenken en soms zelf aan te passen tijdens het 

seizoen. Dit is niet voor iedere doelgroep mogelijk maar met de junioren, jeugd en de 

senioren hopen we dat dit jaar vorm te gaan geven. Dit komt uiteraard naast de 

doelstelling die wij als vereniging hebben zijn ook in staat om doelen te bedenken. 

De zwemmers zullen dit jaar zelf ook een aantal doelen stellen.  

 

- Doelen junioren, jeugd en senioren 

Specifiekere techniek- en conditie- en krachttrainingen. Afgestemd op 

wedstrijdprogramma en individuele doelstellingen.  

- Doelen minioren 

o Specifiekere techniek- en conditietrainingen. Afgestemd op 

wedstrijdprogramma en individuele doelstellingen  

- Doelen beginners 

o De beginnende zwemmers zullen heel veel techniek krijgen. Elke week 

staan de trainingen in het licht van een bepaald thema. 

o Elke week zullen keerpunten en starts aanbod komen.  

  



4. Leeftijdsbepalingen 2019-2020 
Leeftijdsgroep 
meisjes 

Leeftijdsbepaling 
jongens 

Vanaf 1 september 2019 t/m 31 
augustus 2020 geldt geboren in: 

Minioren 1 Minioren 1 2013 vanaf 6e geboorte jaar. 

Minioren 2 Minioren 2 2012 

Minioren 3 Minioren 3 2011 

Minioren 4 Minioren 4 2010 

Minioren 5 Minioren 5 2009 

Junioren 1  Minioren 6 2008  

Junioren 2 Junioren 1 2007 

Junioren 3 Junioren 2 2006 

Jeugd 1 Junioren 3 2005 

Jeugd 2 Junioren 4 2004 

Senioren/Dames 1 Jeugd 1 2003 

Senioren/Dames 2 Jeugd 2 2002 

Senioren dames 
open Senioren/heren 1 2001 

Senioren dames 
open Senioren/heren 2 2000 

Senioren dames 
open 

Senioren heren 
open 1999 

 

5. Trainingstijden 
 

Maandag  19.00-20.00 Minioren en Junioren 

Maandag  20.00-21.00 Jeugd en Senioren 

Woensdag  7.00 – 8.00 Senioren recreanten (binnenbad) 

Woensdag  18.00-19.00 Junioren, jeugd en Senioren 

Woensdag  19.00-20.00 Senioren  

Vrijdag  19.00-20.00 Minioren en Junioren 

Vrijdag  20.00-21.00 Junioren, jeugd en Senioren 

Vrijdag  20.00-21.00  Senioren recreanten (binnenbad) 

Zaterdag  08.00-09.00 Minioren, junioren en Senioren 

Zaterdag  09.00-10.00  Junioren, jeugd en Senioren  

 

 

 

 

  



6. Wedstrijdkalender 2019-2020 
 

In de kalender staan alle op dit moment bekende relevante wedstrijden. Van een aantal 

wedstrijden is bekend in welk bad deze gezwommen worden. Van een aantal andere 

wedstrijden is dit nog onbekend. Zodra wij hier meer over weten zullen wij dit document 

aanpassen en opnieuw uploaden op de website. Tijden van de wedstrijd zullen altijd 

bij de uitnodiging van de wedstrijd komen. Heel veel wedstrijden zijn op dit moment 

nog niet bekend waar ze gehouden worden. Zodra wij op de site van de KNZB Zuid de 

plaatsen weten zullen we dit toevoegen.  

  

Minioren-Junioren  Deel 1 29 september  

Competitie  Deel 1 6 oktober  Waalwijk 

LAC  Deel 1  11 oktober  Rosmalen  

Meerkamp Deel 1 13 oktober  Uden 

Competitie  Deel 2  3 november  Waalwijk 

Minioren clubmeet Deel 1 10 november   

Regiokampioenschappen Dag 1 16 november  

Regiokampioenschappen Dag 2 17 november  

Regiokampioenschappen Dag 3 23 november  

Regiokampioenschappen  Dag 4 24 november  

Minioren-Junioren  Deel 2 15 december   

Meerkamp  Deel 2  22 december  Rosmalen 

Competitie  Deel 3 12 januari Rosmalen 

Minioren-Junioren  Deel 3  19 januari  

ONMK Dag 1 23 januari Rotterdam 

ONMK Dag 2 24 januari Rotterdam 

ONMK Dag 3 25 januari Rotterdam 

ONMK Dag 4 26 januari Rotterdam 

Estafettekampioenschappen Dag 1 1 februari   

Estafettekampioen schappen Dag 2 2 februari  

Minioren Clubmeet  Deel 2 9 februari   

Meerkamp Deel 3 16 februari  Waalwijk 

LAC Deel 2 6 maart  Rosmalen  

Meerkamp Deel 4 8 maart  Vlijmen 

Competitie  Deel 4 15 maart Rosmalen 

Minioren-Junioren  Deel 4 29 maart   

LAC  Deel 3 10 april  Rosmalen 

Finalewedstrijd  26 april Oss 

ONMK Dag 1 7 mei Eindhoven 

ONMK Dag 2 8 mei Eindhoven 

ONMK Dag 3 9 mei Eindhoven 

ONMK Dag 4 10 mei Eindhoven 

Minioren-Junioren  Deel 5 10 mei  

Regiokampioenschappen Dag 1 16 mei Eindhoven 

Regiokampioenschappen  Dag 2 17 mei Eindhoven 

Regiokampioenschappen Dag 3 23 mei Eindhoven 

Regiokampioenschappen Dag 4 24 mei Eindhoven 



Miniorenfinales Dag 1 6 juni  

Miniorenfinales Dag 2 7 juni  

Kamp Dag 1 12 juni Onbekend 

Kamp Dag 2 13 juni Onbekend 

Kamp Dag 3 14 juni Onbekend 

Netherlands Invitational Dag 1 4 juli Eindhoven 

Netherlands Invitational Dag 2 5 jul  Eindhoven  

 

  



7. Kosten wedstrijden.  
Onze vereniging betaalt het inschrijfgeld van de wedstrijden. Mocht je af moeten 

melden zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening voor de zwemmer te 

brengen. Naast het inschrijfgeld legt de jury van de wedstrijd ook boetes op* Dit 

geldt voor alle wedstrijden behalve voor de competitiewedstrijden, daarvoor geldt 

de opgelegde boetes door de jury.  

Voor de volgende wedstrijden wordt wél het inschrijfgeld in rekening gebracht. 

Dit zijn extra wedstrijden waarvoor men zelf mag kiezen of je wel of niet meedoet.  

• Limietwedstrijden 

• LAC wedstrijden (niet door ons zelf georganiseerd) 

• Dommeltroffee  

• En eventueel andere wedstrijden waarvoor wij uitgenodigd worden.  

*Het inschrijfgeld is afhankelijk van de gezwommen afstanden. Als iemand 50 meter zwemt dan is 

het inschrijfgeld lager dan als iemand 200 meter zwemt. De boete is afhankelijk van de jury. 

Meestal delen ze een NG (niet gestart) uit. Deze wordt een keer in rekening gebracht. Komt 

iemand niet opdagen de wedstrijddag dan krijg je NGZA (niet gestart zonder afmelden) Deze 

boete wordt per afstand gerekend. Als iemand 4 afstanden zwemt dan loopt deze boete.  

 

 

 

8. Afmelden wedstrijden.  
 

Let op: Afmelden voor wedstrijden gaat vanaf dit seizoen via de website! 

Op de wedstrijddag vóór 8.00 afmelden via de website!  

https://www.detreffersrosmalen.nl/wedstrijdzwemmen/afmelden-wedstrijden/  

 

• Eerste afmelddatum wedstrijd, is nodig om vervolgens de estafettes voor 

wedstrijden te kunnen maken.  

• Tweede afmelddatum wedstrijd, op dat moment gaat de wedstrijd naar de 

organiserende vereniging.  

• Derde afmelddatum, vanaf deze datum gaat het betalen van inschrijfgeld en 

eventuele boetes in.  

  

https://www.detreffersrosmalen.nl/wedstrijdzwemmen/afmelden-wedstrijden/


9. Trainingen die komen te vervallen 
 

Dag Datum   Reden Zwembad  

Vrijdag  11 oktober 2019 19.00 – 21.00 LAC deel 1 Wedstrijdbad 

Maandag 14 oktober 2019 19.00 – 21.00 Herfstvakantie Wedstrijdbad 

Woensdag  16 oktober 2019 18.00 – 20.00  Herfstvakantie Wedstrijdbad 

Vrijdag  18 oktober 2019 19.00 – 21.00 Herfstvakantie  Wedstrijdbad 

Maandag 23 december 2019 19.00 – 21.00 Kerstvakantie Wedstrijdbad 

Woensdag  25 december 2019 18.00 – 20.00  Kerstvakantie  Wedstrijdbad 

Woensdag  25 december 2019 7.00 – 8.00 Kerstvakantie  Recreantenbad 

Vrijdag 27 december 2019 19.00 – 21.00 Kerstvakantie Wedstrijdbad 

Vrijdag  27 december 2019 20.00 – 21.00  Kerstvakantie  Recreantenbad  

Zaterdag  28 december 2019 8.00 – 10.00 Kerstvakantie Wedstrijdbad 

Maandag  30 december 2019 19.00 – 21.00 Kerstvakantie Wedstrijdbad 

Woensdag  1 januari 2020 18.00 – 20.00  Kerstvakantie Wedstrijdbad  

Woensdag  1 januari 2020  7.00 – 8.00  Kerstvakantie Recreantenbad 

Vrijdag  3 januari 2020 19.00 – 21.00 Kerstvakantie Wedstrijdbad 

Vrijdag  3 januari 2020 19.00 – 20.00 Kerstvakantie  Recreantenbad 

Zaterdag  22 februari 2020 8.00 – 10.00 Carnaval Wedstrijdbad 

Maandag  24 februari 2020 19.00 – 21.00 Carnaval  Wedstrijdbad 

Woensdag  26 februari 2020 18.00 – 20.00 Carnaval  Wedstrijdbad 

Vrijdag  28 februari 2020 19.00 – 20.00  Carnaval  Wedstrijdbad 

Vrijdag  6 maart 2020 19.00 – 21.00  LAC deel 2 Wedstrijdbad 

Vrijdag  10 april 2020 19.00 – 21.00 LAC deel 3 Wedstrijdbad 

Zaterdag  11 april 2020 8.00 – 10.00 Paasweekend Wedstrijdbad 

Maandag 13 april 2020 19.00 – 21.00 Paasweekend Wedstrijdbad 

Zaterdag  25 april 2020 8.00 – 10.00 Meivakantie Wedstrijdbad 

Maandag  27 april 2020 19.00 – 21.00 Meivakantie Wedstrijdbad 

Woensdag  29 april 2020 18.00 – 20.00  Meivakantie Wedstrijdbad 

Vrijdag  1 mei 2020 19.00 – 21.00 Meivakantie Wedstrijdbad 

Zaterdag  2 mei 2020 8.00 – 10.00  Meivakantie Wedstrijdbad 

Maandag   4 mei 2020 19.00 – 21.00 Meivakantie Wedstrijdbad 

Woensdag 6 mei 2020 18.00 – 20.00 Meivakantie Wedstrijdbad 

Vrijdag  8 mei 2020 19.00 – 21.00 Meivakantie Wedstrijdbad 

Vrijdag  8 mei 2020 20.00 – 21.00  Meivakantie Recreantenbad 

Vrijdag  22 mei 2020 19.00 – 21.00 Hemelvaart Wedstrijdbad 

Vrijdag  22 mei 2020 20.00 – 21.00  Hemelvaart  Recreantenbad 

Maandag  1 juni 19.00 – 21.00 Pinksteren  Wedstrijdbad 

Vrijdag  12 juni 19.00 – 21.00 Kamp Wedstrijdbad 

Zaterdag  13 juni 8.00 – 10.00 Kamp Wedstrijdbad 

Zaterdag 20 juni 8.00 – 10.00 Clubkampioen Wedstrijdbad 

Woensdag  8 juli 18.00 – 20.00 Zwembad dicht Wedstrijdbad 

Maandag  13 juli 8.00 – 10.00 Start 
zomervakantie 

Alle groepen  
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10. Regels, normen en waarden tijdens de training 
 

1. Een zwemmer is 10 minuten van tevoren op de training. Een zwemmer start 

dan met een warming-up. Zwemmers stoeien en spelen geen tikkertje in-om 

de kleedruimten. Afgelopen jaren heeft het zwembadpersoneel hier last van 

gehad. Lukt het de zwemmers niet rustig en zelfstandig de warming-up te 

doen dan zullen wij een beroep doen op ouders.  

Let op: 

In het geval dat het zwembad nog gereed gemaakt moet worden om te 

kunnen trainen, is hulp van de zwemmers gewenst. De trainers verwachten 

dat de zwemmers dit bij toerbeurt doen, mocht dit niet spontaan door de 

zwemmers worden opgepakt dan kan een van de trainer je vragen mee te 

helpen bij het gereedmaken van het zwembad. Hetzelfde geldt voor het 

verwijderen van lijnen en trainingsmaterialen na de training.  Mocht het 

voorkomen dat je te laat bent of een training niet kunt en je weet dit tijdig stuur 

dan een bericht naar Andries 0653672512.  

2. Voor de training ga je naar het toilet. Bij echte uitzondering mag je naar het 

toilet tijdens de training. Alleen nooit tijdens een set. De trainers maken een 

set om je beter te maken. Soms komt het voor dat zwemmers in het midden 

van de set naar het toilet moeten. Dan is de set helemaal voor niets geweest!!! 

3. De trainingen hebben een bepaalde opbouw en duur. Zo zijn ook de 

rustmomenten tijdens de training niet willekeurig. Het is daarom ook de 

bedoeling dat je de door de trainers aangegeven rusttijden ook zo gebruikt. 

Het eerder stoppen met de training gewoon omdat je geen zin meer hebt, moe 

bent (anders dan door blessures) heeft daarom ook een negatief effect op je 

zwemprestaties. Gebruik daarom ook de trainingstijd die er is. 

4. Tijdens de training luister je naar de trainer en voer je de opdrachten uit. De 

trainer wil de zwemmer beter laten presteren 

5. In verband met de privacywet mag erin en rondom het zwembad niet gefilmd 

of gefotografeerd worden. Mocht het voorkomen dat trainers een video 

opname willen maken dan doen zij dit in overleg en met toestemming van de 

zwemmer en ouders.  

6. Wij als trainers vinden dat de zwemmers eigen spullen nodig hebben voor de 

training. Eigen spullen zijn:  

a. Eigen plankje (zorg dat je naam erop staat)  

b. Eigen Pull-boy(beendrijver)  

c. Eigen bidon of fles met water 

d. Eigen zwembril (zwembrillen van een ander zitten bijna nooit goed)  

e. Als je lang haar hebt zijn badmutsen verplicht.  

f. Slippers zijn verplicht, dit is voor de hygiëne van jezelf en anderen.  

7. Kleedkamers laten we netjes achter. 

8. In het zwembad zijn wij te gast. Tijdens trainingen en wedstrijden ruimen wij 

onze eigen spullen op.  
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9. We gaan pas douchen als alles is opgeruimd. Iedereen helpt mee!!! De 

verantwoording komt dus bij de zwemmers te liggen i.p.v. de trainers  

10. Maximaal 10 minuten douchen. Kletsen kan ook in het Trefcafe of in de gang 

 

11. Regels, normen en waarden tijdens de 

wedstrijden 
 

1. Ontvangen van de inschrijving: 

a. Houd je aan de afmelddatum die in de uitnodiging staat. 

b. Bij ziekte afmelden op de wedstrijddag voor 8.00 via de website. Bij 

voorkeur graag eerder. Als je zaterdag weet dat je zondag echt niet kan 

zwemmen dan graag zaterdag al afmelden.  

c. Dit jaar zullen wij als vereniging de boetes doorbereken aan de 

zwemmers!!! Je weet wanneer de wedstrijden zijn. Excuses als 

toetsweken gaan wij niet meer mee akkoord. Meld je dus bij de 

eerste datum af! Iedereen heeft de planning gehad, waar de 

wedstrijden in staan. Hier graag rekening mee houden met 

afmelden.  

2. Verzamelen: 

a. Wij zouden het op prijs stellen om tijdens de wedstrijd op tijd aanwezig 

te zijn.  

b. Wij maken het regelmatig mee dat zwemmers en ouders vergeten zijn 

dat er een wedstrijd is. Wij moeten zwemmers op tijd afmelden. Te laat 

betekend boetes. Als een zwemmer er niet is dan kunnen wij nog 

bellen. Als iedereen er tijdig is dan kan de wedstrijd op tijd beginnen.  

12. Regels tijdens wedstrijden  
a. Draag je clubtenue!!!  

Heb je geen clubkleding draag dan een blauw broekje en een wit T-

shirt. De Kledingcommissie is achter de schermen hard aan het werk 

om een geschikte leverancier te vinden.  

b. Neem zwemslippers mee, ook naar het startblok. 

c. Zwemmers blijven in het zwembad. 

d. Als je gezwommen hebt dan ga je naar de coach niet naar je ouders. 

De coach kan dan met jou nog even napraten over hoe de race ging. 

Het kan zijn dat de coach even naar de wedstrijd van een ploeggenoot 

kijkt. In dat geval kan het zijn dat je even moet wachten tot deze tijd 

heeft voor jou. Wacht daar gewoon even op. Iedere zwemmer willen 

we immers volgen en tips meegeven. 

e. Als je wel naar je ouders wil, dan vraag je dit aan de hulpcoaches.  

f. Mis je de start doordat je niet hebt aangegeven waar je bent, dan is de 

boete voor de zwemmer. Coaches gaan niet zoeken naar missende 

zwemmers.  
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g. Tijdens de wedstrijd neem je voldoende drinken mee. Snoep mag maar 

bewaar dit voor na de wedstrijd. Eet tijdens de wedstrijd brood, 

bananen, appels, Sultana koekjes enzovoort.  

h. Zorg voor meerdere handdoeken in de tas. Handdoeken worden nat. 

Na de wedstrijd is het fijn dat je kunt afdrogen met een droge 

handdoek. In sommige zwembaden is het zitten op een handdoek ook 

verstandig ter bescherming van je zwemkleding. 

i. Bij voorkeur extra zwembroeken en badpakken. Na het inzwemmen is 

het wel fijn dat je een droog badpak/zwembroek aan hebt.  

j. Slippers  

k. Tijdens de wedstrijd zwem je met een badmuts (Treffers badmuts)  

l. Zorg dat je iets meeneemt dat je je niet hoeft te vervelen.  

m. Bij 3x fluitsignaal is het stil bij de start, ook wanneer je NIET hoeft te 

zwemmen 
n. Eigen rommel in de daarvoor bestemde prullenbakken! 

o. Check je plaats voor je vertrekt naar de kleedkamer.  

13. Regels, normen en waarden ouders tijdens 

trainingen en wedstrijden  
1. Het bestuur, trainers, coaches zijn vrijwilligers. Wij streven ernaar om alles zo 

goed mogelijk te doen. Echter zal dit niet altijd lukken omdat wij naast ons 

vrijwilligers werk ook een gewone baan hebben. Afgelopen jaren is het 

weleens voor gekomen dat er in de wandelgangen wordt geroddeld. Soms 

maken wij keuzes als trainers, waar ouders het niet mee eens zijn. Dit komt 

dan niet direct bij ons als trainers, maar gaat allemaal via via. Mocht je vragen 

hebben over een bepaalde keuzes stuur dan een mail naar de trainers. Een 

trainer kan de keuze dan toelichten.  

2. Ouders die als publiek meegaan, dienen zich niet met de wedstrijd te 

bemoeien. Juryruimten worden niet door ouders betreden. Deze ruimte biedt 

alleen toegang voor trainers/coaches en juryleden. Het komt voor dat ouders 

de juryruimte in lopen om te vragen hoelang het nog duurt met de uitslag. Dit 

verstoort het proces en dan duurt het alleen nog maar langer voor de 

kinderen.  

3. Volgens de huidige privacy wet die sinds mei 2018 van kracht is. Is het niet 

toegestaan om namens de vereniging foto’s of andere persoonlijke informatie 

te publiceren. Men kan de vereniging hiermee ernstig schaden. De spelregels 

staan ook vermeld op de website van De Treffers onder het kopje 

privacyverklaring. Als ouder mag je foto’s maken. Maar zet foto’s of namen 

namens De Treffers nooit op social media. En zorg ervoor dat je uitsluitend 

opnames maakt van zwemmers /ouders die akkoord zijn met die 

opnames. 
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14. Vrijwilligers gezocht 
 

14.1 Vrijwilligers 
Aankomend jaar zoeken wij verschillende vrijwilligers. Vrijwilligers zullen we als 

vereniging altijd nodig blijven hebben. Zonder vrijwilligers kunnen we geen 

activiteiten meer organiseren. De vrijwilligers die er nu zijn kunnen er niet veel meer 

bij doen. Met de nieuwe overkapping hebben we meer zwemwater (trainingsuren) 

afgedwongen. Wij zoeken met spoed enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om 

mee training te geven. Dit onder toeziend oog van ervaren trainers. 

Heb je interesse stuur dan een mail naar detrefferswedstrijd@gmail.com 

14.2 Officials 

Door de wijzigingen van de KNZB zijn er meer wedstrijden. Wij zijn dus op zoek naar  

meer officials en eventueel coaches. Mocht je interesse hebben stuur dan een mail 

naar detrefferswedstrijd@gmail.com Wij zullen dan contact opnemen en met jou 

bespreken wat de taken in houden.  

14.3 Ouders die helpen bij trainingen 
Wij als trainers willen weleens testen uit gaan voeren. Voor testen komen we vaak 

handen te kort.  

Met testen kan het zijn, dat je een keertje banen moet tellen of dat er een tijd geklokt 

moet worden. Eventueel een training filmen, zodat zwemmers kunnen zien wat ze 

goed doen en wat de verbeterpunten zijn. Deze film is alleen voor 

trainingsdoeleinden. De ouders van de zwemmers die gefilmd worden, worden altijd 

van tevoren gevraagd of er eventueel bezwaar is. Mocht er bezwaar zijn op het 

filmen, wordt er van deze zwemmer geen film gemaakt.  

Het filmmateriaal is en blijft eigendom van De Treffers en wordt uitsluitend gebruikt 

voor het vooraf opgestelde doel en wordt indien het beeldmateriaal niet langer nodig 

is vernietigd. Dit conform de privacy wet. 

14.4 Activiteiten naast het zwemmen 
Naast het zwemmen doen wij als de wedstrijdzwemgroep ook aan een aantal 

activiteiten mee, welke niets met zwemmen te maken hebben.: 

- Zwerfvuil afvaldag Landelijk georganiseerd. Jongeren bewust maken met het 

weggooien van afval en het levert wat geld op waar wij leuke dingen mee 

kunnen doen voor de jeugd. Leeftijd vanaf 12 jaar. 

- Grote clubactie. Ook hiermee wordt de kas gespekt, d.m.v. verkoop van 

loten. Iedereen mag hieraan deelnemen. Wie het meest aantal loten verkoopt 

krijgt een kleine attentie 

- Darten is om de twee maanden op de laatste vrijdag, Hierbij wordt heel actief 

dartpijlen gegooid, maar vooral de gezelligheid is hierbij belangrijk. Deze 

activiteit is vanaf 16 jaar 

- Zwemkamp, voor alle leeftijden. Afsluiting van het zwemseizoen. 

- Tijdens het seizoen door organiseren de trainers ook activiteiten. 

  

mailto:detrefferswedstrijd@gmail.com
mailto:detrefferswedstrijd@gmail.com
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15. Limieten  
 

De KNZB regio Zuid heeft de limieten op dit moment voor seizoen 2019/2020 nog 

niet online staan. Zodra ze bekend zij zullen wij ze delen met jullie.  

 

16. Wat neem je mee tijdens de trainingen  
 

Tijdens de training heb je altijd een plankje en pull-boy mee. Daarnaast zorg je ook 

voor een bidon met water.  

 Bij een aantal trainingen heb je een T-shirt nodig. 

Vrijdag  30 augustus 2019 20.00 – 21.00  T-shirt 

Vrijdag  6 september 2019 20.00 – 21.00 T-Shirt 

Vrijdag  20 september 2019 20.00 – 21.00 T-shirt  

Vrijdag  18 oktober 2019 20.00 – 21.00  T-shirt  

Woensdag  20 november 2019 19.00 – 20.00  T-shirt 

Maandag  25 november 2019 20.00 – 21.00 T-shirt  

Woensdag  18 december 2019 19.00 – 20.00 T-shirt 

Maandag  6 januari 2020 20.00 – 21.00  T-shirt 

Vrijdag  17 januari 2020 20.00 – 21.00 T-shirt 

Vrijdag  13 maart 2020 20.00 – 21.00 T-shirt 

Woensdag 10 juni 2020 19.00 – 20.00 T-shirt  
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17. Openwater trainingen  
 

Mogelijk zullen in 2020 openwater trainingen organiseren. Dit zal in het bestuur 

moeten worden besproken. Als er meer over bekend is dan zal de informatie naar 

jullie verzonden worden.   

18. Hulpouders tijdens training 
 

Vrijdag  13 december 2019 19.00 – 21.00 T15  

Maandag  16 december 2020 19.00 – 21.00  Beoordelen beginners  

Vrijdag   14 februari 2020 20.00 – 21.00  T15 

Maandag  17 februari 2020 20.00 – 21.00 Slagfreqeuntie  

Vrijdag  27 maart 2020 20.00 – 21.00  T15 

Vrijdag  3 april 2020  19.00 – 20.00 Beoordelen beginners 

Donderdag  4 juni 2020  19.00 – 20.30  Openwater zwemmen 

Donderdag  11 juni 2020 19.00 – 20.30 Openwater zwemmen 

Donderdag  18 juni 2020  19.00 – 20.30 Openwaterzwemmen 

Donderdag  25 juni 2020 19.00 – 20.30  Openwaterzwemmen 

Vrijdag  26 juni 2020  20.00 – 21.00  T15 

Donderdag  2 juli 2020 19.00 – 20.30 Openwaterzwemmen 

Donderdag  9 juli 2020 19.00 – 20.30  Openwaterzwemmen 

Zaterdag 11 juli 2020 8.00 – 9.00 Beoordelen beginners 
 

 


