Wedstrijdzwemmen BZC 2021-2022
Voorzitter wedstrijdzwemmen
Rob Helmers (tczwemmen@schuurman-bzc.nl)

Secretariaat wedstrijdzwemmen
Wendy Blekkink (secretariaatwedstrijdzwemmen@schuurman-bzc.nl)

Official Coördinator
Erik Blekkink

Trainers
Hoofdtrainer Selectie
Hoofdtrainer Minioren
Assistent Trainers

Ruud Ruiter
Lisa ten Hoopen
Mirja Runneboom
Yvonne Koorevaar
Wilbert Hietbrink
Veronique Renting

inval Wendy Blekkink
inval Marjolein Eelink

Coaches
Lisa, Wilbert, Yvonne, Mirja en Veronique. Zij bepalen onderling wie met welke wedstrijd mee gaat.
Veronique: Recreatieve vijfkamp
Hulp coaches: Chantal en Sabine N.

Trainingen
Trainingen worden geschreven op basis van een jaarplanning. Ruud Ruiter schrijft de trainingen per
week voor zichzelf en de assistent trainers van de selectie. Lisa ten Hoopen schrijft de trainingen voor
haarzelf en Veronique Renting per week voor de Minioren.
De selectie kan/mag 3 keer per week trainen. Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond. De
instromers kunnen 2 keer per week trainen op dinsdag- en vrijdagavond.
Dag

Voor wie

Waar

Tijdstippen

Trainers

Dinsdag

Alle zwemmers

’t Timpke, Borculo

18:30 – 19:15 uur

Lisa, Veronique,
Mirja, Yvonne

Woensdag Selectie

’t Spilbroek, Neede

18:00 – 19:00 uur

Wilbert, Yvonne

Vrijdag

’t Spilbroek, Neede

19:00 – 20:00 uur

Lisa, Mirja, Wilbert,
Ruud

Alle zwemmers

Wat verwachten wij van een zwemmer/zwemster tijdens een training
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 Minuten voor aanvang van de training dienen de zwemmers omgekleed te zijn.
Met zijn allen wordt het bad zo snel mogelijk trainingsklaar gemaakt.
Toiletbezoeken vinden zoveel mogelijk vóór de training plaats.
Het is verplicht te douchen!
Zonder (voor)overleg is het niet toegestaan eerder met de training te stoppen. Tijdens de
training is er geen toezicht in de kleedkamers.
Wanneer er toch hoge nood is om naar het toilet te gaan, wordt dit eerst overlegd met de
trainer.
Met zijn allen wordt het bad zo snel mogelijk opgeruimd.
Zwemmers/zwemsters met langere haren minimaal een staart of knot maken, maar het liefst een
badmuts op vanwege veiligheid en hygiëne.
Bij ziekte of langdurige blessure wensen wij een berichtje.

Gedragsregels tijdens de training
•
•
•
•
•
•

Stil zijn als trainers aan het woord zijn
Tijdens uitleg hoofd boven water
Van elkaar afblijven
Lachen is fijn, uitlachen doet pijn
Bij uitleg door de trainers spullen vast houden
Van elkaars spullen afblijven

Wedstrijden
Instromers
Voor de instromers nemen wij deel aan een Recreatieve vijfkamp. Dit zijn wedstrijden voor niet
startvergunninghouders. Deze speciaal bedoeld om kennis te maken met het zwemmen in
wedstrijdverband en vooral om veel plezier met elkaar te hebben.
Het organiseren van deze wedstrijden verloopt dit jaar stroef. De contacten zijn al wel gelegd, maar
de verschillende contactpersonen kunnen, maar niet tot een afspraak komen. Wij doen er alles aan
om deze wedstrijden te laten plaatsvinden.
Vervoer naar een wedstrijd gaat vanuit Borculo gezamenlijk en uit andere plaatsen op eigen vervoer.
Deze wedstrijden vinden altijd plaats op zondag en duren ongeveer 1 uur.

Startvergunninghouders
Voor de startvergunning houders nemen we deel aan de Nationale zwemcompetitie, Medaille
wedstrijden en 7-kamp. Bij deze wedstrijden kan je als zwemmer/ster je Persoonlijke Record(PR) aan
te scherpen, een medaille behalen, een richttijd te zwemmen voor de Gelderse-kampioenschappen,
maar vooral plezier te hebben in het zwemmen.

Nationale zwemcompetitie
Dit seizoen nemen we weer deel aan de nationale zwemcompetitie. Dit zijn wedstrijden waarbij we
om punten zwemmen. Er zijn verschillende klassen, BZC neemt deel aan de Regio 3e klasse. De
wedstrijden worden met 2 andere verenigingen georganiseerd, Livo uit Lichtenvoorde en
startgemeenschap EZCL uit Enschede/Losser. Deze twee verenigingen zitten in een hogere klasse
ingedeeld en zijn dus geen concurrenten. Er zijn 5 wedstrijden en die zijn voor de selectie verplicht
om aan deel te nemen. Doel is om als vereniging zo hoog mogelijk te eindigen De wedstrijden
worden op zondag gezwommen.

Medaille wedstrijden
We nemen al heel wat jaren deel aan de Medaille wedstrijden. WWV Winterswijk organiseert deze
wedstrijden in Winterswijk. Dit jaar zijn er 7 verenigingen die daar aan deelnemen. Schuurman-BZC,
WWV, GZV, Livo, NDD, Montferland, Natare en Er worden 5 medaille wedstrijden georganiseerd en
die vinden plaats op zaterdag.

Zevenkamp
Dit seizoen nemen we ook weer deel aan de zevenkamp. Dit zijn voor ons wedstrijden met mooie
afstanden. Eén wedstijd is een lange afstanden wedstrijd, waarbij uitsluitend 400, 800 en 1500m
gezwommen kan worden.
Er worden 7 wedstrijden georganiseerd en die vinden zowel op zaterdag als zondag plaats.

Gelderse kampioenschappen
De Gelderse kampioenschappen hebben dit jaar een andere opzet. Er is nu een Gelderse
Sprintkampioenschappen kb en Gelderse B-Kampioenschappen.

Om aan deze wedstrijden te kunnen deelnemen moet je dit seizoen bij de tijdsnelsten op een afstand
behoren. Zo niet, dan kan je nog bij de Gelderse B-Kampioenschappen in aanmerking komen. Als je
op een afstand bij eerst genoemde wedstrijd mag starten, mag je niet op die zelfde afstand bij de
Gelderse B starten.

Limiet wedstrijden
Op initiatief van Sabine Nieuwenhuis en Wilbert Hietbrink nemen een aantal zwemmers/ster ook
deel aan de zgn limiet wedstrijden. Je kan aan die wedstrijden deelnemen als je een bepaalde limiet
wil zwemmen. Deze wedstrijden zijn niet altijd in de regio (Hengelo, Zwolle, Nijmegen,
Dronten)!Daarnaast zijn er per start kosten aan verbonden die ieder voor zich moet betalen. De
vereniging vergoed de startkosten (nog) niet.

Persoonlijke records
Voor de startvergunninghouders kan je via onderstaande link je persoonlijk records terugvinden:
Swimrankings - KNZB Regio Oost (knzboost.nl) of https://www.swimrankings.net

Zwemkampioenskampioenschappen
Dit seizoen wordt ook weer de Zwemkampioenschappen georganiseerd en die zijn voor alle
zwemmers, maar ook waterpolo-ers en masters. Er worden 3 wedstrijden georganiseerd, de
persoonlijk 2 beste wedstrijden tellen mee om aanspraak te kunnen maken op de titel van
zwemkampioen. Data voor deze wedstrijden worden nog gepland.

De gezwommen tijden zijn niet officieel en de tijden worden niet overgenomen door de KNZB. Een PR
telt alleen voor jezelf.

Doorstroom tussen verschillende selecties
De doorstroming gaat niet volgens vaste regels, maar op basis van de trainers gezamenlijk. Zij kijken
vooral naar:
• Inzet tijdens de trainingen
• Aanwezigheid tijdens de trainingen
• Talent (zwemtechniek en snelheid in wedstrijden)
• Leeftijd en ontwikkeling
• Hoelang een zwemmer of zwemster al in een bepaalde groep zit

Randactiviteiten
Natuurlijk moet je plezier hebben in het zwemmen. Maar lijkt het ons goed om ook andere
activiteiten te organiseren. Rieneke Hietbrink gaat dit oppakken. Er zijn al verschillende ideeën
binnengekomen en hopelijk komt hier iets leuks uit. Ook gaat Rieneke de clubkampioenschappen
mede-organiseren.

Vrijwilligers
Het principe van een vereniging is dat de leden van de vereniging deelnemen aan activiteiten,
georganiseerd door andere leden. Dit principe werkt alleen als genoeg leden bereid zijn een bijdrage
als vrijwilliger te leveren. “Vele handen maken licht werk” is een oud maar toepasselijk gezegde.
“Wij streven ernaar het werk te verdelen over zoveel mogelijk leden”.
Op dit moment hebben wij zoveel verschillende activiteiten binnen de zwemafdeling van de
vereniging dat er voor iedereen wel iets te vinden is waar hij of zij een bijdrage aan kan leveren.
Schroomt u niet om eens met een trainer, een official of een van de commissieleden in gesprek te
gaan over de vele aspecten binnen de vereniging en waarbij uw kwaliteiten misschien een welkome
aanvulling kunnen zijn.
We zijn nu op zoek naar:
- Officials. Om aan wedstrijden te kunnen deelnemen, moeten we als vereniging ook officials
leveren (minimaal 3 per wedstijd). Wegens doorstroming naar een andere functie, maar door
het wegvallen van officials (gestopt) zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die opgeleid
willen worden tot tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris (official 4).
De opleiding betreft 4 à 5 avonden en is niet heel ingewikkeld. Je leert een stopwatch
hanteren en de verschillende slagen met hun keerpunten.
- Trainers. We zoeken versterking aan de badrand tijdens de trainingen. Je hoeft geen ervaring
te hebben. Een trainingsschema is aanwezig en de overige trainers helpen je met hoe je de te
zwemmen afstanden/technieken over moet dragen aan de zwemmers/sters. We kunnen op
alle avonden versterking gebruiken.

