ZWEMGIDS 2020-2021

INLEIDING
Deze Zwemgids bevat alle informatie over de zwemafdeling binnen DWK. Van hoe
de structuur van de zwemafdeling in elkaar zit tot het programma met de dagelijkse
trainingen.
We wensen iedereen weer heel veel succes komend seizoen!
Een belangrijk achterliggend document is het nieuwe Beleidsplan Zwemmen. Je kunt
deze terugvinden op de DWK-website.
Trainers & Zwemcommissie

DE VERENIGING

Structuur, commissies en
kaderbeleid

ORGANISATIE
•De zwemcommissie is verantwoordelijk voor de
gehele zwemafdeling, van minior tot trimzwemmer.

Bestuur DWK

Vertrouwenscommissie

Basisgroepen
commissie

Waterpolo
commissie

Zwemcommissie

Trainersgroep

•De zwemcommissie wordt ondersteunt door de
trainersgroep, de wedstrijdcommissie (organisatie
van wedstrijden) en de werkgroep activiteiten.
•Vanuit de zwemcommissie neemt de voorzitter ook
zitting in het bestuur van de vereniging.

Wedstrijdcommissie

•Vacature: penningmeester!
Werkgroep
activiteiten

ORGANISATIE
•De trainersgroep bestaat uit alle trainers die voor de diverse
groepen staan.

Bestuur DWK

•We hebben één hoofdtrainer die de gehele lijn binnen de
vereniging bewaakt en ook zitting neemt in de zwemcommissie.

Vertrouwenscommissie

Basisgroepen
commissie

Waterpolo
commissie

Zwemcommissie

•We kennen coördinatoren, die de lijn binnen een betreffende
groep uitzetten en de planning van de trainingen en wedstrijden
maken.

•We kennen contactpersonen (soms gecombineerd met coördinator),
die het contact met de sporters en ouders onderhouden
Trainersgroep

•We kennen assistent trainers, die helpen bij de dagelijkse
trainingen en ook coachen bij wedstrijden.

Wedstrijdcommissie

Werkgroep
activiteiten

•Vacature (3): assisterend kader bij jeugd-senioren, coördinator
voor volwassenenprogramma en trainer voor trimzwemmen.

ORGANISATIE
•De wedstrijdcommissie regelt alles rondom de
organisatie van thuiswedstrijden en doen ook de
inschrijvingen voor alle (uit)wedstrijden.

Bestuur DWK

Vertrouwenscommissie

Basisgroepen
commissie

Waterpolo
commissie

Zwemcommissie

Trainersgroep

Wedstrijdcommissie

Werkgroep
activiteiten

•Daarnaast wordt vanuit de wedstrijdcommissie ook
het officialbeheer gecoördineerd.
•Ook de inzet van vrijwilligers bij thuiswedstrijden
wordt vanuit deze groep aangestuurd.

NB.: de wedstrijdkalender wordt door de
hoofdtrainer in overleg met de coördinatoren
vastgesteld.

ORGANISATIE
•De werkgroep activiteiten zorgt met regelmaat
voor leuke activiteiten ter bevordering van het
team- en verenigingsgevoel.

Bestuur DWK

Vertrouwenscommissie

Basisgroepen
commissie

Waterpolo
commissie

Zwemcommissie

Trainersgroep

Wedstrijdcommissie

Werkgroep
activiteiten

•De werkgroep kan de trainersgroep ondersteunen
bij het organiseren van activiteiten.
•De werkgroep bestaat grotendeels uit zwemmers,
aangevuld met 1 of 2 trainers.

ORGANISATIE
•De basisgroepen commissie stuurt alles aan wat
betreft het zwemlesprogramma, de swimfun en
minipolo en het swimkick programma. Ook het
Aquafun programma hoort hierbij. Er is nauwe
samenwerking met het Minioren programma.

Bestuur DWK

Vertrouwenscommissie

Basisgroepen
commissie

Waterpolo
commissie

Zwemcommissie

Trainersgroep

Wedstrijdcommissie

Werkgroep
activiteiten

•De waterpolo commissie (TC) is op haar beurt
verantwoordelijk voor alles binnen de waterpolo
afdeling.

ORGANISATIE
•Als vereniging vinden we sportiviteit & respect heel
belangrijk! Ieder lid moet zich thuis voelen binnen
de vereniging en daarom is er een actief beleid
volgens Code Blauw.

Bestuur DWK

Vertrouwenscommissie

Basisgroepen
commissie

Waterpolo
commissie

Zwemcommissie

•https://www.dewaterkip.nl/prettige-en-veiligesportomgeving

Trainersgroep

Wedstrijdcommissie

Werkgroep
activiteiten

•De club heeft dan ook een vertrouwenscommissie
waar leden terecht kunnen als zij problemen
ervaren op dit gebied.

ORGANISATIE
•Het bestuur is officieel verantwoordelijk voor de
gehele vereniging. Maandelijks is er een
bestuursvergadering en jaarlijks ook een ALV, waar
de leden kunnen toezien op het goed functioneren
van de vereniging.

Bestuur DWK

Vertrouwenscommissie

Basisgroepen
commissie

Waterpolo
commissie

Zwemcommissie

Trainersgroep

Wedstrijdcommissie

Werkgroep
activiteiten

•Het bestuur bestaat uit een voorzitter,
penningmeester, secretaris, de voorzitters vanuit de
3 TC's en algemene leden.

KADER
Binnen DWK is er een kaderbeleidsplan aanwezig, de belangrijkste pijlers uit dit
plan zijn:

• Uitgebreide beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende
soorten kaderleden
• Behoefte in opleidingsaanbod en gewenste aantallen kaderleden per groep
• Achtergrond van de diverse opleidingsmogelijkheden

• Het inrichten van een stageplek voor trainers in opleiding
• Opleidingskosten en vrijwilligersvergoedingen
• Functieprofielen van de diverse type trainer-coaches
• Al ons kader is in het bezit van een VOG en kan popduiken / AED gebruiken
Het Kaderbeleidsplan is terug te vinden op de DWK-website:
https://www.dewaterkip.nl/node/1142

WEDSTRIJDEN

Van Minioren circuit tot Masters
wedstrijden, jezelf verbeteren
doe je in wedstrijden!

PASSEND WEDSTRIJDAANBOD
•Binnen DWK is een breed aanbod aan
wedstrijden. Elke doelgroep kan bijna
maandelijks wel aan wedstrijden meedoen!
•De wedstrijdkalender wordt gepubliceerd op
de DWK-website:

https://www.dewaterkip.nl/wz/kalender

In de wedstrijdkalender kennen we de volgende
doelgroepen:
• Minioren | leeftijdsgebonden wedstrijden, zoals het
circuit, de club meets en de regionale finale!
•Junioren, Jeugd, Senioren | ook leeftijdsafhankelijke
wedstrijden. Daarnaast worden veel wedstrijden tevens
voorzien van een niveau label, overeenkomstig met de
profielen uit het sporttechnische plan (A/B/C)
•Limiethouders | dit zijn wedstrijden waarvoor je tijden
dienen te voldoen aan gestelde voorwaarden

•Masters | om deel te kunnen nemen aan deze
wedstrijden dien je 20 jaar of ouder te zijn.
•Geplaatste / geselecteerde sporters | Voor deze
wedstrijden worden zwemmers specifiek uitgenodigd.

PASSEND WEDSTRIJDAANBOD
•Enkele feitjes over een aantal circuits &
competities.

Heuvelrug circuit | een reeks van wedstrijden voor
sporters die niet op NK/NJJK-niveau zwemmen.
Wedstrijdaanbod met alle zwemslagen en leuke
estafettes!
Zwemcompetitie | Vijf wedstrijden op jaarbasis
waarbij het gaat om samen zo snel mogelijk te zijn.
We zwemmen voor het eerst met twee competitie
ploegen!
Zuiderzee Circuit| Een circuit van 6 masters
wedstrijden rondom het IJsselmeer, van Alkmaar tot
Zwolle. Verdien punten in de diverse klassementen
en misschien val je aan het eind van het seizoen in
de prijzen!

PASSEND WEDSTRIJDAANBOD
•Enkele feitjes over een aantal circuits &
competities.

Minioren circuit | Hét circuit waarmee jonge
zwemmers kennis maken met wedstrijdzwemmen.
Instroom onderdelen voor Swimkick zwemmertjes en
de gevorderde minioren plaatsen zich via deze
wedstrijden voor de Regionale Minioren Finales.
Minioren Club Meet | Vier wedstrijden (3
voorrondes en een finale) waarbij de teamprestatie
centraal staat! Leuke estafettes en de finale is in
een thema gehuld!
Regio wedstrijden| Of het nu het
Regiokampioenschap of de Regionale
Estafettewedstrijden zijn, we zitten in een sterke
regio en dat betekent wedstrijden van hoog niveau!

PASSEND WEDSTRIJDAANBOD
•Enkele feitjes over een aantal circuits &
competities.

Junioren Circuit | Een reeks van vier wedstrijden
waarbij alle zwemafstanden aan bod komen. Zowel
voor de beginnende junior als voor de
doorgewinterde. Ronde 3 en 4 proberen we in een
50m bad te organiseren.

PASSEND WEDSTRIJDAANBOD
•Praktisch rondom wedstrijden

Voor een groot aantal wedstrijden wordt je
automatisch uitgenodigd voor deelname. Bij
competities en een aantal circuits is er een
vaststaand programma, dan kan je helaas niet je
afstanden kiezen, dan hebben de trainers dat al
voor jou gedaan.
In de uitnodiging die je ontvangt staan alle details
van de wedstrijd.
Vervoer is bij de meeste wedstrijden op eigen
gelegenheid, maar er wordt vaak wel onderling
afgesproken om samen te rijden. Bij de nationale
competitie wordt dit wel gecoördineerd.

DOELGROEPEN EN DOORSTROMING

Een leven lang sportplezier!

STRUCTUUR - ZWEMMEN
6 tot 11-12 jaar

Minioren

• Voorafgegaan door Swimkick
• Opleidingsprogramma gericht op de wedstrijdslagen en skills
• Ruim wedstrijd- en activiteitenaanbod

12 tot 15-16 jaar

Junioren

• Brede ontwikkeling op de diverse zwemslagen en afstanden
• Kennismaking met verschillende soorten wedstrijden
• Leren trainen naar belangrijke wedstrijden

16-17 jaar e.o.

JeugdSenioren

• Gesplitst in drie profielen, A- B- en C-profiel
• Gericht op specifiek trainen en deelnemen aan wedstrijden
• Plezier en ontwikkeling blijft voorop staan

• Verschil in competitieve en recreatieve masters
vanaf 20+
• Conditie op pijl houden, fit blijven, deelname aan wedstrijden
Masters &
Recreatief • Trainingen zijn uitdagend, er is aandacht voor techniek en je wordt betrokken in het verenigingsleven

IN- EN UITSTROOMCRITERIA MINIOREN
Minioren C

Minioren B

Zwemmers stromen vanuit het Swimkick
programma door naar de Minioren-C
groep. Hierbij wordt 2x per week
getraind en staat het kennismaken met
wedstrijdzwemmen en het verbeteren
van de zwemtechniek van de 4 slagen,
start en keerpunt centraal.

Het programma bestaat uit 2 tot 3
zwemtrainingen waarbij we verder gaan
met het verbeteren van de techniek en de
kids kennis maken met meerdere
trainingsvormen.

Wanneer wordt voldaan aan de
techniektoetsen BRONS stroomt een kind
door naar Minioren-B.

Wanneer wordt voldaan aan de
techniektoetsen ZILVER stroomt een kind
door naar Minioren-A.

IN- EN UITSTROOMCRITERIA MINIOREN
Minioren A

Eenmaal in de Minioren-A groep wordt
met 3 trainingen per week natuurlijk nog
steeds gesleuteld aan techniek.
Daarnaast komen de zwemmertjes in
aanraking met ‘grotere’ wedstrijden.
Wanneer wordt voldaan aan de
techniektoetsen GOUD stroomt een kind
door naar de juniorengroep.

Wanneer sporters eerder voldoen aan
de techniektoetsen GOUD is een
aanvullend programma, waarbij samen
met de jongste junioren wordt getraind.
Zijn sporters er vervolgens fysiek,
cognitief en mentaal aan toe, dan volgt
doorstroming naar de juniorengroep.

IN- EN UITSTROOMCRITERIA JUNIOREN
Junioren B

Junioren A

Als je net begint bij de Junioren dan
start je in deze groep. We gaan er
vanuit dat je zin hebt om te trainen en
aan wedstrijden wilt meedoen!

Wanneer je op GK-niveau zit dan
stroom je door naar de Junioren A groep
en kun je tot 4x per week trainen en 1x
landtraining.

Je traint 3x per week plus één
landtraining.

Doelstellingen zijn nog steeds hetzelfde
en we dagen je uit met wedstrijden van
een iets hoger niveau!

Belangrijkste doelstellingen zijn het
verbeteren van de zwemtechnieken,
verdiepen van trainingsvormen en
deelname aan passende wedstrijden.

PROFIELEN JEUGD & SENIOREN
Profiel:
Learn as an athlete

Profiel:
Become an athlete

Profiel:
Be an athlete

➢t/m GK-B niveau (1x)

➢GK-A niveau (1x)

➢NK of NJJK niveau (1x)

➢Plezier in sporten en
wedstrijden (2x)

➢Ambitie om te groeien (2x)

➢Ambitie om te presteren (2x)

➢Athletic skills level Gevorderd
(2x)

➢Athletic skills level Expert of
Pro (2x)

➢Athletic skills level Beginner
(2x)

(Tussen haakjes de wegingsfactor)
Met een Athletic Skills Level kan een sporter zijn competenties en vaardigheden schalen:
mobiliteit | body awareness | balans | behendigheid | beheersen van fundamentele bewegingspatronen | autonomie |
aanpassingsvermogen | oplossingsgerichtheid | (oog/hand) coördinatie | strategisch denken en besluitvorming

PROFIELEN MASTERS & RECREATIEF
Competitief

•Je hebt in het verleden misschien
meegezwommen in eerdere
wedstrijdselecties
binnen DWK of bij een andere
zwemvereniging
•Je richt je op het zwemmen van
wedstrijden, bent in het bezit van een
startvergunning.

Recreatief sportief

•Je hebt in het verleden misschien
meegezwommen in eerdere
wedstrijdselecties binnen DWK of
bij een andere zwemvereniging

Trimzwemmen

•Je bent nog niet zo ervaren in
(wedstrijd)zwemmen maar je wilt er
wel kennis mee maken
•Je wilt graag je conditie op pijl
houden en fit blijven. Je doet geen
wedstrijden.

•Je wilt graag je conditie op pijl
houden en fit blijven. Je doet geen
•Je hebt een borstcrawlcursus
wedstrijden.
•Trainingen zijn gericht op
gevolgd (of vergelijkbaar niveau)
wedstrijddeelname en zijn uitdagend met
zodat je de trainingen goed kunt
conditiewerk, er is aandacht voor
•Trainingen zijn uitdagend met
meedoen
techniek, gezelligheid en je wordt actief
conditiewerk,
er
is
aandacht
voor
betrokken in het verenigingsleven
techniek, gezelligheid en je wordt •Trainingen gevarieerd, gezellig en
•Je doet jaarlijks tenminste aan 2 masters actief betrokken in het
je wordt actief betrokken in het
zwemwedstrijden mee
verenigingsleven
verenigingsleven

PARAZWEMMEN – SPORT OP
MAAT
Ook voor zwemmers met een beperking is binnen
onze vereniging ruimte.
Afhankelijk van het niveau, interesse en
mogelijkheden kan aansluiting gevonden worden
bij de wedstrijdselecties of is er aanbod op aparte
trainingsmomenten.
sportopmaat@dewaterkip.nl
Vacature: coördinator/trainer voor 2x per week
(woensdag/vrijdag)

TALENTONTWIKKELING
Voor sporters die de potentie hebben om en
die acteren op nationaal en misschien zelfs
internationaal niveau wordt een zo compleet
mogelijk programma aangeboden.
Daarnaast melden we sporters in de junioren
leeftijdsfase die daarvoor geschikt zijn aan
voor het KNZB+ programma, om kennis te
maken met de topsportstructuur van
Nederland.
Sporters van buiten DWK kunnen ook kennis maken met
onze activiteiten gericht op talentontwikkeling. Dit kan in
eerste instantie via de DWK-clinics.

Binnen DWK bestaat het
talentontwikkelingsprogramma naast de zwem- en
landtrainingen uit:
o Support vanuit Topsport Gelderland

o Regionale clinics met onze senioren toppers
o Met regelmaat sessies passend binnen de leerlijnen
van NOC*NSF, zoals kracht- en mentale trainingen
maar ook voeding en verdieping op zwemtechniek.

TRAININGSPROGRAMMA’S

Wordt een betere versie van
jezelf!

ZWEMTRAININGEN
Minioren

Junioren

Min 2x p/w; max. 4u per week

Min. 3x p/w; max. 6u per week

Dinsdag

17.00 – 18.00u

Dinsdag

06.00 – 07.30u

Woensdag

17.00 – 18.15u HR

Woensdag

18.00 – 19.15u HR

Vrijdag

17.30 – 19.30u

Donderdag

17.15 – 18.45u

Zaterdag

07.00 – 08.00u

Vrijdag

06.00 – 07.30u

HR = Heuvelrand, Voorthuizen
Afhankelijk van niveau kunnen er op groepsniveau afwijkende tijden worden gecommuniceerd.

ZWEMTRAININGEN
Jeugd-Senioren C

Jeugd-Senioren B

Min. 3x p/w; max. 7u per week

Min 4x p/w; max. 10-12u per week

Dinsdag

06.00 – 08.00u

Maandag

06.00 – 08.00u

Woensdag

06.00 – 08.00u

Dinsdag

18.00 – 19.45u

Donderdag

17.15 – 18.45u

Woensdag

06.00 – 08.00u (op uitnodiging)

Zaterdag

07.00 – 08.30u

Donderdag

17.15 – 18.45u

Vrijdag

06.00 – 08.00u
16.00 – 18.00u UTR (op uitnodiging)

Zaterdag

07.00 – 08.30u

UTR = De Krommerijn, Utrecht

ZWEMTRAININGEN
Jeugd-Senioren A

Masters& Recreatief

Min 5x p.w.; max. 12-14u per week

Competitief

Maandag

06.00 – 08.00u

Dinsdag

06.00 – 08.00u
18.00 – 20.00u

Maandag
Dinsdag
Vrijdag

Woensdag

06.00 – 08.00u (op uitnodiging)

Donderdag

16.00 – 18.00u UTR

Vrijdag

06.00 – 08.00u
16.00 – 18.00u UTR

21.00 – 22.00u
21.00 – 22.00u
18.30 – 19.30u

Recreatief
Maandag
Dinsdag
Woensdag

21.00 – 22.00u*
21.00 – 22.00u*
19.15 – 20.15u HR

* Sporters maken een keuze tussen ma of di

Trimzwemmen
Woensdag

21.00 – 21.45u

Sport op Maat

UTR = De Krommerijn, Utrecht
HR = Heuvelrand, Voorthuizen

Woensdag
Vrijdag

19.15 – 20.15u HR
18.30 – 19.30u

PRAKTISCHE ZAKEN RONDOM TRAININGEN
Een paar afspraken die we graag met
sporters maken!

Je hebt een eigen net met plankje, pullboy,
snorkel, zoomers. Het zou tof zijn als jeugdsenioren A en B ook hun eigen
trainingselastiek hebben.

•Kun je een keer niet komen trainen, laat dat
dan je trainer weten. Presentie wordt
bijgehouden.

Wees tijdig, uiterlijk 10-15 minuten voor
aanvang van de training, aanwezig in de
zwemzaal.

•Bij Masters & Recreatief dient de
Datumprikker ingevuld te worden. Er is bij
een aantal trainingsmomenten beperkte
ruimte.

Doe een goede warming-up, dat is de eerste
stap om blessures te voorkomen.

•Je kunt alleen trainingen volgen die bij jouw
programma staan vermeld.

Voor de trainingen in Utrecht is een pasje
noodzakelijk, deze kun je regelen via
Jeroen

Help met op- en afbouwen van het bad

COMPLETE SPORTPROGRAMMA
Minioren

Junioren

1x per week MultiMove
(sportprogramma in de gymzaal)

1-2x per week landtraining (details
volgen)

1x per week landtraining Minioren-A

Randactiviteiten, zowel met de eigen
groep als met de gehele zwemafdeling!

4x per jaar Learn2Race activiteit
4x per jaar Techniektoets

Thematrainingen in de schoolvakanties
en randactiviteiten (3-4x) buiten het
zwembad.

Laatste jaars junioren kunnen
kennismaken met krachttraining (na 1e
groeispurt).

COMPLETE SPORTPROGRAMMA
Jeugd-Senioren C

Jeugd-Senioren B

Jeugd-Senioren A

1x per week landtraining:
zaterdagochtend 9.00u.

2x per week landtraining:

2x per week landtraining:

Dinsdag 17.30u
Zaterdag 9.00u

Dinsdag 17.30u
Zaterdag 9.00u

Individueel: 1-2x p/w
krachttraining.
Op uitnodiging video
opnames voor
specialiseren van
zwemtechniek

Individueel: 1-2x p/w krachttr.

Individueel: 2-3x p/w krachttr.

Op uitnodiging video opnames voor
Op uitnodiging video opnames voor specialiseren van zwemtechniek
specialiseren van zwemtechniek
Inzet externe support van bijv.
Topsport Gelderland t.b.v.
Op uitnodiging 50m bad training
persoonlijke ontwikkeling

CONTACTGEGEVENS

Waar kan ik terecht met mijn
vragen?

ZWEMSPECIFIEKE VRAGEN
Zwemspecifieke vragen
stel je in de basis bij je
trainers. Per groep is er
een coördinator die
alles regelt voor de
zwemmers en zwemsters.

Minioren
Sebastiaan Kuijper
minioren@dewaterkip.nl
Junioren
Truus Boogaard
junioren@dewaterkip.nl

Jeugd-Senioren
Jeroen Dellebeke
jeroen@dewaterkip.nl

Masters & Recreatief
vacant, voorlopig via Arthur
Keijzer
masters@dewaterkip.nl

Trimzwemmen
Johan van Wessel
jvanwessel@kliksafe.nl
Sport op Maat
vacant
sportopmaat@dewaterkip.nl

VERENIGINGSZAKEN
Als het gaat om je contributie, je
lidmaatschap of dergelijke zaken dan
hebben we nog een aantal belangrijke
adressen die handig zijn om te weten!

Ledenadministratie
ledenadministratie@dewaterkip.nl
Zwemcommissie (beleidsmatige zaken
binnen de zwemafdeling)
zwemcommissie@dewaterkip.nl

Vertrouwenscommissie. DWK heeft een
proactief beleid gericht op Code Blauw
en heeft ook een vertrouwenscommissie:
https://www.dewaterkip.nl/vertrouwens
personen
Officialbeheer (planning bij uit- en
thuiswedstrijden)
officialbeheer@dewaterkip.nl
DWK algemeen bestuur
secretaris@dewaterkip.nl

