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  "Een plaats  voor iedere zwemmer  

Een thuis voor recreatieve & sportieve 

prestaties" 
  

  

  
  
  

Algemene bepalingen  
  

Het zwemseizoen begint elk jaar op 1 september en eindigt voor elke competitiegroep, uitgezonderd 

de 9 en 10jarigen, met het zomercriterium of de Belgische zomerkampioenschappen in juli. Eventuele 

uitzonderingen worden besproken met de trainer en hoofdtrainer.   

  

Afspraken  
  

Een zwemmer krijgt, op basis van een positieve evaluatie door trainers en hoofdtrainer, een 

competitievergunning  (CV). In principe pas vanaf de C5. 

Elke CV-zwemmer neemt kennis van het sportreglement en het huishoudelijk reglement en leeft dit 

na. Overtredingen kunnen leiden tot (tijdelijke) uitsluiting tot de competitie.  

Een competitiezwemmer is verplicht zich een clubuitrusting aan te schaffen. Deze bestaat uit een T-

shirt, een badmuts en een hoody van TYR.   

De prijs wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. Deze uitrusting is enkel via de club aan te kopen.  

 

 

Medische keuring 
 

Alvorens er een CV kan worden aangevraagd dient, elke zwemmer éénmalig een attest van medische 

keuring ingevuld door de eigen arts binnen te brengen. Dit is dus voor alle zwemmers vanaf C5 tem 

C1.  
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 COMPETITIEGROEPEN 2022-2023 
  

De trainers en hoofdtrainer bepalen waar welke zwemmers worden ingedeeld. Richtinggevend hierin 

zijn de richtlijnen, leeftijden en doelstellingen die gekoppeld zijn aan de verschillende niveaugroepen.   

  

C 7 – 6  
  

Na het doorlopen van de zwemschool komen de door de trainers en hoofdtrainer geselecteerde 

zwemmers terecht in deze groep. Na een proefperiode van 2 maanden volgt een evaluatie.   

Doel:               

• Techniektraining en initiatie in verschillende trainingsvormen met het oog op 

deelname aan minstens 3 PACO-wedstrijden/zwemseizoen. ( en/of wedstrijden 

NVH). Zeer uitzonderlijk kan aan een zwemmer van de C6 een CV worden 

toegekend, waardoor deze aan de gewone competitie kan deelnemen. 

   Vereisten:    

• Aanwezigheidspercentage trainingen: 80%  

• Minimum leeftijd 7 jaar en maximum leeftijd 12 jaar  

• Deelname aan minimum 3 PACO-wedstrijden (wedstrijden NVH) 

• Deelname kleine stage zeer sterk aangeraden   

 

 C 5 – 4   

  

Doel:   

  

 

• Jonge competitiezwemmers met doorgedreven techniektrainingen en initiatie in de 

verschillende trainingsvormen  

Vereisten:   

• Aanwezigheidspercentage trainingen: 80%  

• Minimum leeftijd 9 jaar en maximum leeftijd 15 jaar  

• Deelname aan minimum 60% van de aangeboden wedstrijden per zwemseizoen  

• Deelname kleine of  grote stage zeer sterk aangeraden  

• Bij deelname grote stage verplichte deelname aan Zomercriterium, en/of 
Belgische (Jeugd) Kampioenschappen en de trainingen in juli. 

 
  

 C 3 – 1  

  

Doel:    

• Start wedstrijd specifieke voorbereiding met op maat voor elke zwemmer 

geschreven trainingen en nog veel aandacht voor techniek maar ook meer 

intensieve training  

Vereisten:   

• Aanwezigheidspercentage trainingen: 80%  

• Minimum leeftijd 12 jaar  

• Deelname aan minimum 60% van de aangeboden wedstrijden per zwemseizoen  

• Deelname grote stage zeer sterk aangeraden  

• Bij grote stage verplichte deelname aan Zomercriterium, en/of Belgische 

(Jeugd) Kampioenschappen en de trainingen in juli. 
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De complete zwemmer: materiaal  
  

Badpakken/zwembroeken  
  

Voor TRAININGEN is de beste keuze badpakken/zwembroeken die chloorbestendig zijn. Dit materiaal 

is speciaal ontworpen voor veelvuldig gebruik in chloorwater en zal dus ook minder snel verslijten. 

Ook oude wedstrijdbadpakken/zwembroeken kunnen perfect , desnoods met 2 over elkaar, verder 

gebruikt worden voor trainingen.  

Voor WEDSTRIJDEN wordt een goed aansluitend badpak/zwembroek van TYR voorzien dat voldoet 

aan de FINA-voorwaarden.  De meeste wedstrijdbadpakken zijn voorzien van een goedkeuringslabel. 

Hou deze wedstrijdbadpakken/zwembroeken apart.  

Het is geen enkele zwemmer toegestaan om een eigen sponsor aan te trekken, behalve met 

toestemming van het bestuur.  

 

  

Badmuts  
  

Met badmuts zwemmen is verplicht. Kies voor siliconen, maar opgelet met 

scherpe nagels. Tijdens de training mag een badmuts met een leuk kleurtje of 

motiefje gebruikt worden, maar op een wedstrijd is een clubbadmuts verplicht.  

Laat de clubbadmuts bij je wedstrijd- materiaal steken.  

  

 

 

Zwembril  
  

Slechts weinigen doorstaan een training zonder zwembril, dus vergeet hem zeker niet. Een zwembril 

moet zeer goed aanpassen dus kies een zwembril omwille van zijn juiste pasvorm en niet omdat hij 

leuk staat. Zorg steeds voor een reservebril in de zwemzak.   

Gebruik een aparte wedstrijdbril van TYR waarvan de glazen niet 

beschadigd zijn. Zorg ervoor dat hij goed aangepast is en vast zit. Test steeds de bril eens uit op 

een training.  Zorg ook hier dat een geteste reservebril bij het wedstrijdmateriaal zit.  

  

Zwemvinnen  
  

        Zwemvinnen vormen een uitstekend hulpmiddel op trainingen en worden dan ook vaak gebruikt. 

Maar slecht passende of slecht gekozen vinnen maken het leven van 

zwemmersvoeten tot een ware hel ! Zeker bij jonge zwemmertjes kunnen ‘slechte’ 

vinnen voor een pijnlijke irritatie van het kraakbeen in de voeten zorgen. Kies 

daarom steeds korte rubberen vinnen (Zoomers) en koop nooit duikersvinnen of 

vinnen met gaten of andere gadgets. Overleg steeds met de (hoofd)trainer welke 

zwemvinnen moeten aangekocht worden.  
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Plank  
  

                De keuze van een plank is eenvoudig. Elk model is goed. Aan jou de keuze. Enkel voor           

                vlinderslagspecialisten en zwemmers met blessuregevoelige schouders wordt een minder    

                drijvend model aanbevolen.  

  

  

  

  

Pull-buoy of vlotter  
  

      Kies je een vlotter met 2 gelijke helften of ga je eerder voor een model met één       

      grotere helft? De keuze is aan de zwemmer.   

  

  

  

Paddels  
  

De optimale grootte en het model van de paddels verschillen van zwemmer tot 

zwemmer. Het gebruiken van onaangepaste paddels kan leiden tot blessures. 

Dus informeer bij de trainer welke paddels moeten aangekocht worden. Wij 

adviseren de paddles van TYR. 

Kan worden aangekocht bij An Clauwens à € 20/stuk (te storten op de ZOLA 

rekening). Dit is een richtprijs en is afhankelijk van het moment van bestellen. 

Snorkel 
  

Sinds september 2017, vormt de snorkel een belangrijk onderdeel in de trainingen 

(nog niet voor de C7 - 6) . Wij adviseren de  FINIS Freestyle snorkel. Of een 

snorkel van TYR 

Rekker 
  

Sinds september 2016, is de trainingselastiek een belangrijk onderdeel van de 

droogopwarming . Wij adviseren de  +/- 1,5m Theraband (kleur is er individueel 

afhankelijk). 

Kan aangekocht worden bij Ann Clauwens de prijs is afhankelijk van de kleur.  

 

Springtouw 
  

Sinds september 2016, is het springtouw een belangrijk onderdeel van de 

droogopwarming . Vrij te kiezen. 
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Foamroller 
  

Sinds september 2019, is de foamroller een belangrijk onderdeel van de 

droogopwarming . Enkel voor de zwemmers van de C1-3. Vrije keuze, maar 

kies voor een roller waarvan de buitenzijde zacht indrukbaar is. 

 

 

Trainingen  
  

Je komt trainen, dus je bent gemotiveerd. Toon dat ook!  
  

Competitiezwemmers dienen 80% aanwezig te zijn. Dit percentage is de verhouding tussen alle 

trainingsdagen en afwezigheden.  Enkel een geattesteerde ziekte – met doktersattest – of gestaafde 

klasdagen en schooluitstappen wordt als geldige afwezigheid genoteerd.  

 

Wat kun jij van ons verwachten ? 

• Gemotiveerde en goed opgeleide trainers 

• Kindvriendelijke aanpak 

• Streng maar rechtvaardig 

• Werken met verschillende doelen : 

 Resultaatsdoelen : op wedstrijden in vergelijking met anderen  ➔ dit is een 

doel dat de zwemmers zichzelf vaak opleggen, maar wat voor ons niet 

essentieel is 

 Progressiedoel :  heel belangrijk in vergelijking met zichzelf. Maar dit gaat niet enkel over 

verbetering van tijden op wedstrijden, maar ook over verbeteren van techniek. 

 Procesdoel : dit gaat over trainingen vb : start, keerpunt, kracht,… verbeteren. Hier wordt 

tijdens de trainingen aan gewerkt  en gepland hoe gaan we dat doen/aanpakken.  

• Begeleiding op wedstrijden en stages. 

 

We gaan voor een goede trainingsattitude en een positieve ingesteldheid.  

Hoe doen we dat ?   Volg ten alle tijden de Corona maatregelen! 

 

Do’s  Wat houdt dit in ? 

Je bent op tijd in het zwembad. 15 min vóór aanvang van de training in het 

zwembad, voor de droogtraining. 

Je legt je trainingsmateriaal op een rustige 

manier klaar. 

Al je materiaal ligt op een mooie stapel op de 

kant van het zwembad. 

Iedereen communiceert op een normale en 

beleefde manier. 

We spreken elkaar op een gewone en 

respectvolle manier aan.  

De (hoofd)trainer geeft uitleg, dan luister je. Je staat stil, je zwijgt, je geeft oogcontact en je 

bent aandachtig. 

Een goede droogopwarming en stretching is 

essentieel. 

Je voert de gevraagde oefeningen 

gedisciplineerd, correct en  in stilte uit. 

Je voert de training zo goed je kan uit en je 

vraagt hierover feedback en uitleg aan de 

(hoofd)trainer. Deze zal aandachtspunten geven 

Je zwemt de juiste zwemstijl, de juiste afstand, 

het juiste tempo. Je let erop de juiste techniek te 

gebruiken en je werkt aan je aandachtspunten. 
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waaraan je kan werken. 

Je komt ‘goedendag’ zeggen aan de aanwezige 

(hoofd)trainer(s) bij het begin en aan het einde 

van de training. 

Sinds de corona pandemie, is een handgeven 

geen optie meer. Daarom gebruiken we een 

vuistje ! 

Je bent fier een ZOLA zwemmer te zijn en je 

houdt de naam van de Club hoog . 

Je volgt de richtlijnen van het reglement en het 

competitieboekje. 

Feedback geven over de coaching tijdens 

trainingen en wedstrijden. 

Je kan je trainer informeren over wat je wel en 

niet goed vindt. Vb : “ik heb graag nog meer 

uitleg” of “ik heb graag dat je de eerst volgende 

training na een wedstrijd, de werkpunten 

nogmaals herhaalt” of “ ik hoor graag voor elke 

training mijn werkpunten nogmaals” 

De vlaggetjes en koorden worden automatisch 

door de zwemmers gehangen en terug 

weggeborgen. 

Iedereen werkt hieraan mee. 

 

 

De consequenties (wordt beslist door de trainer in samenspraak met de hoofdtrainer) : 

 

Storend gedrag, negatieve attitude en “Drama Queens/Kings” horen niet thuis in de competitie. 

 

 

Don’ts Consequentie➔ stappenplan 

 Inbreuken op de het reglement, het 

zwembadreglement en gedragscodes 

opgenomen in het competitieboekje 

 Storend/ onbeleefd gedrag 

 Het gooien met eigen materialen of dat van 

anderen 

 Het niet of onvoldoende uitvoeren van de 

droogopwarming of stretching  

 Het bewust niet uitvoeren van de training/ 

opdracht 

 De zwemmer gedraagt zich en houdt de 

naam van de zwemclub hoog. Wie hier tegen 

zondigt, zich onsportief gedraagt of de 

richtlijnen van de trainer of de 

clubafgevaardigde bewust negeert 

!! Deze lijst is niet limitatief 

1ste waarschuwing 

2de time out gedurende de rest van de training   

3de inlichten ouders  

4de 1 week schorsing 

5de wanneer het daarna nog voorkomt : zal de 

hoofdtrainer in samenspraak met het bestuur 

beslissen dat de zwemmer niet langer kan deel 

uitmaken van zijn oorspronkelijke groep.  

 

 Trainingsmaterialen niet bij (of niet volledig) 

 Geen drinken bij ( 0,5L / uur training) 

Aan de kant zitten gedurende de rest van de 

training. 

 Negatieve trainingsattitude 1ste gesprek met de trainer + hoofdtrainer + 

inlichten van de ouders 

2de Herhaalde negatieve trainingsattitude : 

gesprek met sportpsychoog en gesprek met 

ouders + bestuur wordt ingelicht 

 

 Tijdens de stages : Inbreuken op de 

gedragscodes opgenomen in het 

competitieboekje 

1ste De (hoofd)trainer of bestuurslid kan op ieder 

ogenblik , een zwemmer die een inbreuk maakt 

tegen het reglement (en het competitieboekje), 

onmiddellijk een time out geven 

2de  desgevallend niet verder te laten deelnemen 



ZOLA wedstrijdzwemmers 

  

 www.zolaswim.be  9    

    

aan de stage. Dit impliceert dat deze zwemmer 

nadat hij/zij de stage vroegtijdig heeft moeten 

verlaten, niet meer mee kan trainen, noch 

deelnemen aan de zomerkampioenschappen. 

Elke kost die hierdoor gegenereerd wordt is ten 

laste van de zwemmer. 

 

 

 

Aanwezigheden op training  
  
Maandelijks worden de aanwezigheden tijdens de trainersvergadering geëvalueerd. Wie onvoldoende 

gedrevenheid heeft tijdens de trainingen, krijgt een waarschuwingsmail gericht aan ouders en 

zwemmers. Wanneer er de daaropvolgende maanden nog onvoldoende wordt gescoord, zullen wij  

een gesprek aangaan met zwemmer en ouders. De hoofdtrainer in samenspraak met het bestuur kan 

beslissen dat de zwemmer niet langer kan deel uitmaken van zijn oorspronkelijke groep. In 

samenspraak met de zwemmer kan deze  eventueel aansluiten bij de JM1 of de recreajongeren waar 

de aanwezigheidsvereisten veel lager zijn. 

Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor je niet voldoende kan komen, ga dan steeds zo snel 
mogelijk in gesprek met de (hoofd)trainer.  
 
 

Afwezigheden worden steeds, voor iedere training, gemeld  zodat de trainer hiermee rekening kan 

houden bij de opmaak van de training.  “Tijdige melding” is niet net voor start van de training, tenzij bij 

overmacht ! Je meldt het via WhatsApp of Messenger (of Twizzit zodra dit actief is) aan je trainer in 

een privébericht.   

  

Je bent op tijd aanwezig. Dit wil zeggen dat je 15 minuten voor de start van de training ten laatste IN 

het zwembad bent om op te warmen.  

Alle zwemmers staan op het aanvangsuur van de training stipt aan de startblok. Hun spullen liggen 

klaar, ze hebben hun badmuts en brilletje op. Alle zwemmers die later arriveren, dienen zelfstandig op 

de kant op te warmen, en missen hierdoor een essentieel deel van de training.  

Als een zwemmer/zwemster komt trainen,  is dat altijd voor het volledig voorziene 

trainingsblok. Doorheen het reguliere trainingsjaar is het dus niet toegestaan om vroeger het 

zwembad te verlaten. Een uitzondering wordt voorzien tijdens de examenperiode, die op voorhand is 

vastgelegd. Ook voor de jongste zwemmers kan een uitzondering voorzien worden bij de latere 

trainingen (in Wezenberg), na bespreking met de trainer.  In alle andere gevallen (bijv. eerste uur 

samenloop met andere hobby), worden géén uitzonderingen voorzien. Je werkt de volledige training 

af volgens de richtlijnen van de trainer.  

  

Indien de zwemmer gekwetst is, gelieve de trainer hier dan altijd tijdig van op de hoogte te brengen. 

Als we weten om welke kwetsuur het gaat, kunnen we de training aanpassen in functie van de 

zwemmer. Op die manier kan hij/zij de training nog wel afwerken, zij het met aangepaste oefeningen . 

Indien een zwemmer/zwemster wangedrag vertoont : zie boven. 

Het is van belang dat elke competitiezwemmer na een training verplicht is om een stretching onder 

begeleiding van de trainer af te werken. Dit is evengoed een onderdeel van de training en moet door 

iedereen worden afgewerkt.  
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Afwezigheden 
 

 
 ELKE competitie zwemmer moet elke maand 80% aanwezig zijn !!! Er wordt enkel rekening 
gehouden met de door een dokter geattesteerde afwezigheden en/of bewezen schoolactiviteiten. 
Wanneer een zwemmer hieraan niet voldoet kan hij niet langer deel uitmaken van de ZOLA 
competitiezwemmers. Er zal GEEN verrekening van het lidgeld volgen. 
 

 

 

Revalidatie, ziekte en blessures 
 

• Ziekte : het doktersattest moet worden in gescand (of foto) en doorgestuurd naar de eigen 

trainers, de hoofdtrainer en de sportsecretaris, en dit zo snel mogelijk !! 

• Blessures : wacht niet te lang, om naar de dokter te gaan, de blessure wordt enkel erger. 

Meldt elke blessure aan je trainer !! Laat de dokter/kinesist een attest/mail sturen mbt wat je 

wel of niet mag zwemmen ( heel concreet en specifiek !!) 

• Revalidatie : om andere zwemmers in de groep niet te hinderen, zou het kunnen dat de 

trainers + hoofdtrainer beslist, dat je in een andere groep verder moet revalideren tot je 

voldoende hersteld bent. 

 

  

Wedstrijden  
  

 

Wedstrijden kan men enkel meedoen door voldoende inzet en 

aanwezigheid op trainingen!  

 
Wees blij met een goede prestatie, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag. Als je verliest, wens 

je tegenstander dan proficiat met een glimlach. Heb respect voor jezelf, je medezwemmers, je trainer, 

de officials, alle anderen en het materiaal waar je mee omgaat. Ook al wil je winnen. Je best doen kan 

iedereen, winnen kan er maar één. Sluit je wedstrijd af door te benoemen wat je goed gedaan hebt.  

Je kan niet elke wedstrijd je tijden verbeteren, laat je hierdoor niet ontmoedigen ! Soms krijg je een 

progressiedoel, soms een procesdoel !  

 

Voel je voor een wedstrijd stress, dan geven we je de volgende tips: voer de taken uit die je afspreekt 

met je trainer en dan zal het resultaat wel volgen. Je wat zenuwachtig voelen voor een wedstrijd is 

normaal, er negatief over denken maakt het nog moeilijker om goed te presteren. Richt je gedachten 

op jezelf en wat controleerbaar is: je voorbereiding, je zelfcontrole, je gedrag.  

  

 

Gewone wedstrijden 
Bij het begin van het zwemseizoen en bij aanvang van elk trimester leggen de trainers de 

wedstrijdkalender vast. De zwemmers worden op de hoogte gebracht van de kalender.  

 

Elke zwemmer is hiervoor automatisch ingeschreven, dus tijdig afmelden bij trainer én 

sportsecretariaat is de boodschap.  
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Wijzigingen en/of afmeldingen na deze inschrijfdatum zijn niet meer mogelijk, enkel met doktersbewijs. 

NIET afmelden betekent ook meedoen aan de wedstrijd. Bij niet tijdig gemelde afwezigheid  zal de 

boete à €10/ reeks worden doorgerekend. 

  

CV-zwemmers zijn verplicht om aan minstens 60% van de aangeboden  wedstrijden deel te nemen. 

Indien men aan het vereiste aantal deelnamen niet voldoet, zal de wedstrijdvergunning ingetrokken 

worden dwz dat betrokken zwemmer niet meer in Competitie kan blijven zwemmen. Voor een beperkt 

aantal wedstrijden is deelname verplicht.  

 

 

Grote wedstrijden (provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen, wedstrijden met 

limieten, buitenlandswedstrijden) 
 
Hieraan kunnen niet alle zwemmers deelnemen, dit is afhankelijk van het behalen van de limiettijden.  

 

 

 

Praktische afspraken tijdens wedstrijden  
  

• Tijdens de wedstrijden mogen enkel zwemmers, trainers en clubafgevaardigden en officials in 

het zwembad. Ouders zijn verplicht zich als publiek te houden.  

• De zwemmer is op wedstrijd aanwezig vóór het tijdstip van inzwemmen. Hij/zij meldt 

zich bij de clubafgevaardigde en trainer vóór het inzwemmen.   

• De zwemmers blijven gedurende de wedstrijd in groep bij de trainer en de clubafgevaardigde. 

Enkel met toestemming van trainer of clubafgevaardigde kan men de groep verlaten.   

• De zwemmers zijn verantwoordelijk voor de orde en netheid in hun omgeving (lege flessen, 

verpakkingen, fruitresten en allerlei ander afval zelf in de vuilbak gooien). Zorg dat alles proper 

achterblijft na een wedstrijd!  

• Vóór en ná elk gezwommen onderdeel is de zwemmer verplicht zich naar de trainer te 

begeven om samen met hem/haar de te zwemmen /gezwommen wedstrijd te bespreken.  

• De zwemmer gedraagt zich en houdt de naam van de zwemclub hoog. Wie hier tegen zondigt, 

zich onsportief gedraagt of de richtlijnen van de trainer of de clubafgevaardigde bewust 

negeert kan door de club worden gesanctioneerd.   

• Zwemmers die een medaille hebben behaald zijn verplicht deze zelf af te halen in 

clubuitrusting. Enkel in uitzonderlijke gevallen mag men voor vervanging zorgen, indien het 

reglement dit toelaat. Dit is niet de taak van de afgevaardigde of trainer.  

• Geldprijzen gewonnen door individuele zwemmers mogen door die zwemmers gehouden 

worden. Geldprijzen gewonnen door de club zijn eigendom van de club.   

• Bij vertrek naar huis meldt men dit eerst aan de trainer en clubafgevaardigde.   

• Als een zwemmer voorzien werd om deel te nemen aan een aflossing, dient hij die ook mee te 

zwemmen.  

• De (hoofd)trainer, afgevaardigde of bestuurslid kan op ieder ogenblik dat een lid een inbreuk 

maakt tegen het reglement bestraffen door hem/haar onmiddellijk het water te doen verlaten 

en desgevallend niet verder te laten deelnemen aan de wedstrijd. Elke kost die hierdoor 

gegenereerd wordt is ten laste van de zwemmer.  

 

• Opgelet ! Bij wedstrijden zijn dopingcontroles mogelijk. Competitiezwemmers dienen bij 

het gebruiken van medicijnen overleg te plegen met de arts / apotheker of het 

voorgeschreven medicijn op de lijst met verboden middelen voorkomt. Zie ook 

Dopinglijn.be  
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• Alles vermelden bij controle ook de toegestane medicatie, zalf, puffer,… 

• TTN aanvragen + medisch attest  (TTN = toestemming therapeutische noodzaak) 

• Opgepast met magistrale preparaten !! 

• Canabis !! 6 weken opspoorbaar ! 

• Cortisone , Relatine, Sinutab, No Needle , NIET gebruiken minder dan 8dagen voor 

de wedstrijd. 

 

De sporttas: Niets vergeten voor de wedstrijd?  
  

• 2 badmutsen van ZOLA TYR (+1 reservebadmuts)  

• 2 zwembrilletjes (+1 reserve)  

• TYR Badpak of zwembroek voor het inzwemmen  

• TYR Wedstrijdbadpak of zwembroek.  Bij meerdere wedstrijden graag meerdere badpakken. 

De wedstrijdbadpakken moeten voldoen aan de FINA-normen  

• 2 Badhanddoeken   

• 2 ZOLA TYR T-shirts  

• Short   

• ZOLA TYR  hoody  

• Slippers  

• Extra : droge kledij om terug naar huis te gaan 

• Drank (sportdrank en water; geen koolzuurhoudende dranken)  

• Iets te eten (fruit, droge koeken, pasta, boterhammen)  

• Plastiek zak: kledij kan dikwijls niet in een kastje gehangen worden en moet dan mee naar het 

zwembad in de sporttas.  Een plastieken zak houdt de kledij droog. 

• Dure spullen laten we best thuis, meenemen naar de wedstrijd is op eigen risico! 

 

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid op de wedstrijd?  
  

Indien een zwemmer niet kan deelnemen aan een wedstrijd wegens ziekte moeten de volgende 

afspraken worden gemaakt:   

• Ziekte onmiddellijk melden aan de trainer én het sportsecretariaat.   

• Onmiddellijk zorgen voor een origineel ondertekend doktersattest indien mogelijk bezorgen 

aan de clubafgevaardigde/ de (hoofd)trainer of sportsecretariaat. 

• Een te late indiening (na afmelddatum), zonder ziektebewijs, betekent dat de club forfait moet 

geven voor deze zwemmer. De hieraan gekoppelde boete moet betaald worden door de 

zwemmer .  

  

  

Laureatenviering  
  

Jaarlijks worden al onze zwemmers gelauwerd.  Speciale prestaties worden extra onder de aandacht 

gebracht en alle zwemmers krijgen een erkenning in overeenstemming met de behaalde 

jaarresultaten, rekening houdend met aanwezigheden op trainingen, wedstrijden en stages.  

Er wordt een klassement opgemaakt per leeftijdscategorie. De laureaat per categorie, meisjes en 

jongens, krijgen een extra aandenken en de algemeen laureaat krijgt nog een extra aandenken. 
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De zwemmers die een A-tijd, een Loodsvisje of een Haai behaalden krijgen een prijs, alsook de 

zwemmers die het podium haalden op een PK, het ZC, het BJK of het BK. 

 

  

Afgevaardigden en officials  
  

Is uw zoon/dochter competitiezwemmer ?  Neem dan als ouders actief deel aan het 

wedstrijdgebeuren !! 

  

ZOLA is op zoek naar (groot)ouders van zwemmers die als official willen fungeren 
Een cursus official (TAK – tijdopnemer – aankomstrechter – keerpuntrechter) willen volgen. Het is 

immers onmogelijk voor onze zwemmers om aan wedstrijden deel te nemen zonder officials.  

  

Hoe word je official?  

Voorwaarden  

• 18 jaar zijn bij aanvang van de theoretische opleiding  

• kandidaat moet aangesloten zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie als niet-vergunninghouder (NV) 

of competitie-vergunninghouder (CV) minstens 5 x per jaar fungeren  

• bijscholingen verplicht volgen  

  

Inhoud  

• theoretische les en proef  

• 2 stagebeurten na theoretische les  

• 2 praktische proeven bij KP/KF, 3de proef optioneel Er worden regelmatig lessen georganiseerd, 

meer info vind je op  http://www.zwemfed.be/officials/zwemmen-en-masters/tak  

De opleiding wordt bekostigd door de club en de nodige attributen ter beschikking gesteld 
zoals; chronometer, clipboard, fluitje, schrijfgerief enz.  

  

Hoe vaak moet je official zijn?  

Per zwemseizoen neemt ZOLA aan een 12- tal wedstrijden deel.  

Hoe meer officials er zijn binnen de club, hoe gemakkelijker het wordt om een “beurtrol” op te stellen. 

Het spreekt voor zich dat je niet als official fungeert tijdens wedstrijden waaraan je kind niet 

deelneemt. Bij wedstrijden die een hele dag duren, is het altijd mogelijk om voor een halve dag official 

te zijn, en dan uiteraard tijdens de halve dag waarop je kind zwemt.  

Aarzel dus niet en contacteer Veerle Huygebaert of Wouter Moors (sportsecretariaat@zolaswim.be 

) voor meer info!  

 

 

Competitiezwemmen is één van de meest intensieve sporten die er bestaat. De kinderen/jongeren 
trainen 3, tot 6 keer per week samen. Dat vraagt héél veel inzet van de kinderen/jongeren maar ook 
van de ouders. Zonder de steun van de ouders lukt het de kinderen niet:  

• op- en af rijden naar trainingen of wedstrijd,  

• meeleven bij knappe of opvangen bij minder goede prestaties,  

• het aanpassen van maaltijden,  
… u zult het merken, het worden of zijn evidenties van een competitiezwemmer-ouder. Zoals u 
ongetwijfeld ook wel weet, maken ‘vele handen licht werk’.  
Hulp is altijd meer dan welkom en kan op héél veel manieren geboden worden:  

• hulp bij thuiswedstrijden,  

http://www.zwemfed.be/officials/zwemmen-en-masters/tak
http://www.zwemfed.be/officials/zwemmen-en-masters/tak
http://www.zwemfed.be/officials/zwemmen-en-masters/tak
http://www.zwemfed.be/officials/zwemmen-en-masters/tak
http://www.zwemfed.be/officials/zwemmen-en-masters/tak
http://www.zwemfed.be/officials/zwemmen-en-masters/tak
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• hulp bij het zoeken van een sponsor,  

• hulp door af en toe afgevaardigde te zijn op een wedstrijd,  

• hulp door het aanbrengen van ideeën,  

• hulp door official te zijn op een wedstrijd,......  

• … 
Daarom verwachten we ook van elke ouder de nodige inzet.  
 
Om aan een competitiewedstrijd te mogen deelnemen moet ZOLA telkens officials meesturen.  

-     Een official vanaf drie zwemmers EN vanaf 1 zwemmer indien enkel Lange Afstand (800 +     
      1500m) op het programma staat  
- Twee officials vanaf tien zwemmers  
- Drie officials vanaf twintig zwemmers  
- Vier officials vanaf dertig zwemmers  

 
Als ZOLA bij deelname aan een wedstrijd niet voldoende officials aanlevert kunnen mogelijks 
zwemmers worden geschrapt of mag ZOLA in het slechtste geval niet deelnemen aan de 
wedstrijd.  
Zwemmers van meewerkende ouders zullen dan voorrang krijgen tot deelname een wedstrijden.  
 
Wij willen iedere ouder graag als vrijwilliger bij onze vereniging en vooral bij de sport van zijn of haar 
kind betrekken. Enerzijds is het plezierig om meer van de sport van je eigen kind te weten, anderzijds 
kan een vereniging niet zonder vrijwilligers. Als u belangstelling heeft om ons officialkorps te versterken 
zou dat meer dan welkom zijn. 1 of 2 keer per jaar wordt de training gegeven, meestal in de 
wintermaanden. Het zijn 2 bijeenkomsten van 2 uur (tijdens de avonduren).  
Vrijwilligers kunnen zich melden bij het sportsecretariaat. sportsecretariaat.zola@gmail.com 

 

 

 

ZOLA is op zoek naar (groot)ouders van zwemmers die als afgevaardigde willen 

fungeren. 
 

Een afgevaardigde is ter plaatse om de trainers bij te staan en de communicatie met het 

jurysecretariaat te regelen.  

Hiervoor is geen officiële opleiding maar Wouter Moors geeft hierover graag de nodige uitleg. 

 

 

Door je als ouder kandidaat te stellen voor één van deze functies help je ZOLA en de zwemmers een 

heel stuk vooruit! 

 

  

Stages 
 

Herfststage 
  

Niet in seizoen 2022- 2023 

 

Grote stage  
  

Deelname aan grote stage is enkel mogelijk bij het behalen van het gewenste 

aanwezigheidspercentage op trainingen, juiste trainingsattitude en deelname aan de 

mailto:sportsecretariaat.zola@gmail.com
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zomerkampioenschappen. Enkel die zwemmers die zich gedurende héél het zwemseizoen 

hebben gedragen als een echte wedstrijdzwemmer komen in aanmerking om op grote stage te 

gaan. 

  

De grote zomerstage wordt ten zeerste aangeraden voor de C 5 - 4 vanaf 11 jaar en de C 3 - 1 en is 

verplicht bij deelname aan het Vlaamse zomercriterium of aan de Belgische (jeugd-) 

kampioenschappen. Deze zomerstage is een doorgedreven, intensieve trainingsprogramma ter 

voorbereiding van de deelname aan het Vlaamse Zomercriterium of aan de Belgische 

Kampioenschappen of de Belgische Jeugdkampioenschappen.  Concreet wil dit zeggen : wil je mee 

op grote stage ? Dan moet je meedoen aan het Zomercriterium, BJK of BK. En omgedraaid : wil je 

meedoen aan de zomerkampioenschappen dan moet je mee op  grote stage. 

 

Bij deelname aan de Belgische kampioenschappen (limiettijden) of het zomercriterium zijn de dan 

dagelijkse trainingen verplicht met een aanwezigheid van 100%.  

  

De grote stage vindt plaats in : Gloria Sports Arena - Belek -Turkije of …. 

Aanmelden per mail naar competitie@zolaswim.be 

 

Betaalafspraken en –faciliteiten worden in een aparte rubriek opgenomen.  

 

  

Kleine stage  
 

De C 7 – 6 en de C 5 - 4 tot 12 jaar mogen deelnemen aan de kleine zomerstage.  Deelname aan 

deze stage wordt sterk aangeraden, in functie van progressie en opbouw en als start voor het nieuwe 

seizoen.    

  

De kleine stage vindt plaats in Domein De Gavers in Geraardsbergen  

Aanmelden per mail naar info@zolaswim.be.  

 

 

 

 

Wat eet je best voor en na trainingen en wedstrijden wanneer je sport?  

  

  

 

Als je tijd hebt om twee tot drie uur voor je training te eten, kies je best om voor de training te eten. 

Heb je die tijd niet, dan ga je best voor een licht verteerbare snack voor de training en een 

volwaardige maaltijd nadien. Een volle maag tijdens het sporten is slecht voor de vertering en voor de 

sportieve inspanning. Je maag en darmen vragen immers meer bloed om de vertering goed te laten 

verlopen. Maar ook je spieren vragen extra bloed om te werken. Je lichaam kan dit niet allemaal 

bolwerken. Sporten op een volledig lege maag vraagt een andere trainingsaanpak en kan ook niet 

iedereen verdragen.  

  

Voeding 
  

  

Voor of na de training eten?   
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Voor de training  

  

• Een maaltijd vóór het sporten bestaat best uit complexe koolhydraten en weinig vet. Pasta, rijst of 

gekookte aardappelen zijn goede voedingsmiddelen voor sporters. Eet hierbij voldoende groenten 

en een stukje mager vlees, gevogelte, vis of een vervangproduct.  

o Eet geen te vette maaltijd. Dit blijft langer zitten in de maag en is zwaarder verteerbaar.   

o Als je gemakkelijk darmlast krijgt, vermijd je best uien, bonen, koolsoorten, rauwe paprika, 

radijs, te sterk gekruide gerechten en bruisende dranken. Deze voedingsmiddelen geven 

klachten zoals oprispingen en boeren. Dit wordt  tijdens het sporten als zeer hinderlijk 

ervaren.  

o Heb je geen tijd voor een volwaardige maaltijd? Kies dan voor een licht verteerbare snack. 

Deze eet  je tot een kwartier voor het sporten. Kies voor een droge koek, een potje yoghurt, 

een banaan, een doosje rozijnen of een stuk fruit. Snoeprepen zijn af te raden. Ze geven op 

het moment zelf veel energie, maar je wordt er nadien heel snel moe van.  

o Drink ook genoeg water en sportdrank voor je gaat sporten zodat je gehydrateerd start.  

  

 

 

  

Tijdens de training  

   

• Drink genoeg water = 0,5L/trainingsuur. Bij een vochttekort vermindert je prestatie.  

• Bij trainingen langer dan een uur, mag je gerust extra koolhydraten nemen. Dit doe je bijvoorbeeld 

onder de vorm van een sportdrank. Je energievoorraden raken dan immers stilaan op.  

•  Maak je sportdrank gemakkelijk zelf thuis. Zo maak je een lekkere drank: voeg wat zout, suiker en 

het sap van een citroen of limoen toe aan water.  

• Drink voldoende om je lichaam te rehydrateren. Kies voor water na minder langdurige of minder 

intensieve inspanningen. Kies voor een sportdrank wanneer je langdurig gesport hebt of heel 

intensief. De bestanddelen in de sportdrank zorgen ervoor dat het vocht beter wordt opgenomen en 

vastgehouden.  

• Vermijd alcoholische en cafeïne houdende dranken want deze zijn vocht afdrijvend.  

 

 

 

 

Na de training  

   

• Eet na een zware training zo snel mogelijk een snack of maaltijd. Doe dit zeker binnen de 2 uur na 

het afwerken van een training. Zo herstellen je spieren sneller en zijn ze beter voorbereid op de 

volgende inspanning. Een goede snack bevat voldoende suikers en een klein beetje eiwit volgens 

een verhouding van 4:1. Een boterham met mager of zoet beleg, een glas chocolademelk, een 

fruityoghurt of een stuk fruit in combinatie met een glas melk zijn goede voorbeelden van dagelijkse 

voedingsmiddelen die je kan innemen. In de winkel vind je ook sportrepen maar deze zijn vaak heel 

calorierijk, duur en zeker niet nodig wanneer je sport. Ook een volwaardige en gezonde maaltijd is 

aan te raden na het sporten. Deze is best rijk aan complexe koolhydraten en arm aan vet.  

• Drink melk/chocomelk/alpro,…. 
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De dag van een wedstrijd houd je best dezelfde voedings- en drinkgewoonten aan dan voor, tijdens 

en na je trainingen. Als je tijdens het trainen de gewoonte had om niet of weinig te drinken, is het niet 

aangewezen om dit opeens wel te doen tijdens de wedstrijd. Je lichaam is namelijk niet gewend aan 

die uitspattingen en het veroorzaakt dan wel eens last zodat je prestaties verslechteren.  

  

 

Als sporter ben je het best af met een gezond voedingspatroon met voldoende variatie. Enkel 

wanneer er zeer intensieve of langdurige inspanningen op het programma staan, is het belangrijk om 

extra zorg te besteden aan het opnemen van extra calorieën. Dit kan perfect onder de vorm van 

dagelijkse voedingsmiddelen. Laat je hoofd niet op hol brengen door reclames of de aanblik van je 

topsportidolen. Deze sporters hebben extreme energiebehoeftes die jou alleen maar extra kilo’s 

opleveren.  

  

  

Betaalafspraken en –betaalfaciliteiten  
  

Een competitiezwemmer kost veel geld en ZOLA is zich zeer bewust dat dit voor vele ouders een 

zware financiële inspanning vraagt.   

Om deze reden stellen wij een betaalplan voor: de verschillende betalingen kunnen volgens een 

opgesteld  schema geregeld worden. En dit zowel voor het lidgeld als de stage. Uitzonderingen zijn 

mogelijk mits bespreking en goedkeuring door het bestuur.  

  

Transfers  
  

De zwemmer die van club wenst te veranderen : 

- De vrije transferperiode loopt van 15 mei tot 15 juni van ieder jaar. In deze periode is 

overgang vrij. Het volstaat dat de zwemmer zijn ontslag aanbiedt met een aangetekend 

schrijven.  

- Buiten deze periode kan de zwemmer op zijn vraag ten allen tijde ontslagen worden mits 

toestemming van het bestuur en zonder terugbetaling van lidgelden.   

- Het ontslag zal enkel verleend worden indien het vertrekkend lid geen uitstaande schulden 

t.o.v. de club heeft  (lidgelden, boetes, stages)  

  

Wedstrijd   

  

Keep it simple   

  


