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Supplement 4 Trainingsregels ZPC Nederweert. 
 

 

Artikel 1  Trainingsregels voor alle disciplines 
 

• De allerbelangrijkste regel die geldt binnen de vereniging: Heb respect voor elkaar, voor elkaars 

spullen en spullen van anderen, voor de trainers en alle vrijwilligers die zich in hun vrije tijd inzetten 

voor jou. 

• Bij trainingen zal zo mogelijk ieder team of groep vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door of 

namens het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd of 

training. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.  De deelnemende leden zijn in beginsel 

gehouden tijdens wedstrijden of trainingen te handelen volgens de aanwijzing van de leider.  

• Iedere zwemmer dient 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.  

• We komen zwemmen om te trainen, kletsen doen we eventueel voor en na de training. 

• Ga voor de training naar het toilet en douche even.  

• Zowel voor als na de training blijven we niet onnodig lang onder de douches staan. Ook andere 

verenigingen willen van de douches en omkleedruimtes gebruik maken. 

• Duiken in het instructiebad en in het ondiep gedeelte van het 25 meterbad is niet toegestaan. 

• Omkleden doen we in de daarvoor bestemde omkleedhokjes of omkleedruimtes (dus niet in het 

gangpad). 

• Alle zwemmers dienen elke training aanwezig te zijn 

• Als een zwemmer om gezondheidsredenen niet aan bepaalde oefeningen en/of zwemslagen kan 

deelnemen, dan geeft zij dit door aan de trainer. Datzelfde geldt voor overige bijzonderheden die van 

belang zijn voor een trainer om te weten. 

 

 

Artikel 2 Specifieke trainingsregels wedstrijd zwemmen 
 

• Als de training begint, loop je met badmuts en zwembril op naar je eigen baan.  

• De trainer vertelt je wat het inzwemprogramma is. Iedereen die daarna nog binnenkomt, is dus te laat. 

• 5 minuten te laat houdt in dat je zelf je warming-up doet op de kant en pas na het inzwemprogramma 

kun je weer mee zwemmen. 

• Je neemt mee naar de training: zwembril, bidon, badmuts en indien van toepassing een pull buoy.  

• Voor een goede training is van belang: de goede slag, de goede snelheid en niet te veel en te weinig 

rust.  

• Je stopt pas als de training er helemaal op zit, we zwemmen de hele baan en maken elk keerpunt! 

• Ook al zit je al heel lang bij het zwemmen, de trainer heeft altijd gelijk, zij hebben namelijk de 

nieuwste technieken geleerd. 

• Alle wedstrijd zwemmers dienen elke training aanwezig te zijn, tenzij vooraf afgemeld bij de eigen 

trainers of via wedstrijdzwemmen@zpcnederweert.nl. 

 

 

Artikel 3  Specifieke trainingsregels synchroon zwemmen 

 
• Voor de droogtraining wordt verwacht dat je een handdoek en een flesje water meeneemt en dat je al 

je benodigdheden voor de training bij de hand hebt. 

• Tijdens de training is het dragen van een badmuts verplicht. 

• Wanneer een synchroonzwemmer mag afzwemmen voor een aanloopdiploma, krijgt de zwemmer dit 

tijdig te horen. Deze informatie wordt door de trainster verstrekt. 

• Tijdens de trainingen bij de aanloopdiploma’s is het streven een optimale mix aan oefeningen te 

bieden, zoals het verbeteren van de zwemslagen en lenigheid, het aanleren van technieken en het 

zwemmen van uitvoeringen. 

• Tijdens trainingen is het niet altijd mogelijk alles te oefenen. Het kan dan zijn dat je een opdrachtje 

mee naar huis krijgt. Dit om geen stilstand in de vooruitgang te krijgen. Als hier vragen of 
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opmerkingen over zijn kun je altijd bij het lesgevende kaderlid terecht. 

• Alle synchroonzwemmers dienen elke training aanwezig te zijn, tenzij vooraf afgemeld bij de eigen 

trainers of via synchroonzwemmen@zpcnederweert.nl. 

 
 

 

 

 

Artikel 4  Specifieke trainingsregels gekleed zwemmen zwemvaardigheid 

 

• Iedere eerste vrijdag van de maand worden de zwemvaardigheidszwemmers gekleed aan de 

badrand verwacht. Deze kleding dient aan de volgende eisen te voldoen: 

� T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen. 

� Lange broek. 

� Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn 

niet toegestaan). 

� Plastic zak zonder gaatjes, om daarmee een drijfmiddel te maken. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 30 maart 2015 

  

  

Namens het bestuur van de vereniging.  

  

De voorzitter:        De secretaris:  

 

 


