Infostroom
Beste Waalstromer,
Met deze vernieuwde Infostroom willen we je als nieuw lid, maar ook jouw ouders en
verzorgers, bekend maken met onze club en wegwijs maken in de wereld van het
wedstrijdzwemmen. Ook voor de zwemmers die al langer lid zijn en anderen is het zeker leuk
en handig om deze “Infostroom” nog eens door te lezen.
Deze onderwerpen komen aan bod:
1. Wij zijn De Waalstroom
2. Zo gaan wij met elkaar om
3. Alles over het trainen
4. Wedstrijden zwemmen
5. Andere activiteiten
6. Contributie
7. Doe mee!
Oh ja, kijk ook eens op onze website. Ook daar vind je veel informatie. Je wordt er in deze
“Infostroom” soms ook naar doorverwezen. Namens het bestuur wensen wij je veel leesplezier
en uiteraard een sportieve en fijne tijd bij onze club… welkom!

1. Wij zijn De Waalstroom
En hier staan we voor…
Onze club zag in 2001 het levenslicht na afsplitsing van een andere zwemclub. Enkele trainers
en ouders zagen toen een andere koers en profiel voor zich en besloten het heft in eigen hand te
nemen: De Waalstroom was een feit.
Onze club is gericht op wedstrijdzwemmen, maar biedt als zogeheten ‘algemene
zwemvereniging’ ook ruimte voor breedtesport. Zo wordt sinds vele jaren zwemtraining
geboden aan triatleten en is er een jeugdafdeling triatlonzwemmen in de maak.
In de basis zijn wij als zwemvereniging prestatiegericht. Het gaat erom dat je als zwemmer het
beste uit jezelf wilt halen. Onze trainers, coaches en vrijwilligers willen dat graag ondersteunen.
En ja, zwemwedstrijden horen daarbij.
Als club willen wij een veilige, plezierige sportomgeving bieden waarin je op een prettige wijze
kunt sporten en jezelf kunt ontwikkelen: sportief, mentaal en fysiek. Onze kernwaarden draaien
om wederzijds respect, sportiviteit en vriendelijkheid.
De Waalstroom is een relatief kleine zwemclub. Dat laat zich ondermeer voelen in een familiaire
en vriendelijke omgang met elkaar.
Onze club kent een platte organisatie bestaande uit het bestuur (incl. secretariaat,
ledenadministratie en penningmeester), de hoofdtrainer (en de trainersgroep) en een
wedstrijdcommissie. Op de website vindt je meer hierover. De lijntjes zijn kort.
In de basis is de club van de leden. Zij kiezen via de algemene ledenvergadering (ALV) het
bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de algehele gang van zaken en heeft enkele commissies
en sleutelrollen ingesteld voor de ondersteuning en uitvoering van allerhande werkzaamheden
en taken. Dit alles is geregeld in onze statuten c.q. het huishoudelijk reglement (zie website).

2. Zo gaan we met elkaar om
Hoe wij met elkaar omgaan, is vastgelegd in onze omgangsregels. De belangrijkste
regel binnen onze club is dat we respectvol met elkaar omgegaan. Onze waarden en
normen zijn samen met de KNZB opgesteld en gelden voor iedereen.
Hoewel ze voor zich spreken, is het goed ze eens op een rijtje zetten:
• accepteer en respecteer de ander, discrimineer niet, iedereen telt mee
• houd rekening met de grenzen van een ander
• val niemand lastig
• berokken een ander geen schade
• maak op geen enkele wijze misbruik van een machtspositie
• scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
• negeer de ander niet en sluit niemand buiten
• doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
• vecht niet, gebruik geen geweld en bedreig niemand
• kom niet ongewenst te dichtbij of raak iemand niet ongewild aan
• geef de ander geen ongewenste en/of seksueel getinte aandacht
• als iemand mij lastigvalt, vraag ik om te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik om hulp
• spreek elkaar erop aan en help anderen om zich aan deze afspraken te houden
• weet dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid betekend
• conformeer je aan de regels van de club, ook als zaken anders lopen dan je wilt.
Meld incidenten aan het bestuur of neem contact op met onze vertrouwenspersoon via
annette.goddijn@kabelfoon.net.
Ook in de communicatie vinden wij dat deze waarden en normen moeten doorklinken. Niet
alleen zwemmers onderling, maar ook tussen ouders of in de richting van de trainers en
vrijwilligers. Zo is voor ons als bestuur de hoofdtrainer het aanspreekpunt, kunnen kleine
vragen uiteraard na de training (dus niet tijdens) aan een trainer worden gesteld, maar is het
voor andere vragen vaak het beste om even het bestuur en/of de hoofdtrainer te mailen. Ook
voor alle ouders en verzorgers die het gezellig hebben tijdens het wachten… voorkom ruis en
misverstanden door eventuele vragen aan de juiste personen te stellen en deel je mening liefst
ook als feedback naar de juiste mensen binnen de club.
Tot slot, is het hier ook goed om te vermelden dat wij in onze privacyverklaring de nieuwe
privacywetgeving (AVG) hebben neergelegd. Wij vinden jouw privacy belangrijk en proberen er
alles aan te doen om die te beschermen. Onze privacyverklaring vind je op de website.

3. Alles over het trainen
Bij wedstrijdzwemmen gaat het erom dat je het beste uit jezelf haalt. Onze trainers
en coaches ondersteunen je daarbij. Zij helpen je bijvoorbeeld de wedstrijdslagen
aan te leren en te verbeteren. Vooral het leren van een goede techniek is belangrijk, wordt er
veel getraind op een goede start en de keerpunten.
Er wordt door de hoofdtrainer een jaarplan gemaakt waarbij zo goed mogelijk rekening wordt
gehouden met de piekmomenten van de zwemmers, o.a. de competitie, Gelderse
kampioenschappen, een NK of als een zwemmer een limiet (‘kwalificatie’) wil halen.
Trainen is maatwerk. De hoofdtrainer maakt zwemschema’s voor de A- en B-selectie en
opleidingsschema’s voor de minioren. Deze schema’s bestaan vaak uit blokken van techniek en
conditie. De trainers ontvangen deze schema’s elke zondag en kunnen vervolgens voor die
week daarmee aan de slag.
Bij de zwemtrainingen wordt een bepaalde baanindeling gehanteerd, die met name wordt
ingegeven door de tijden van de zwemmer op de 100 (minioren) respectievelijk 200 meter
borstcrawl. De snelheid van de zwemmer geeft aan hoeveel iemand belast kan worden.
Uiteraard spelen inzet en het beheersen van de slagen ook een rol.
Voor een goed verloop van de training zijn de volgende punten van belang:
• kom op tijd
• alle benodigdheden bij je hebben (zwemkleding, zwembril, plankje, flippers, drijver en
handdoek
• zorg dat je iets hebt gegeten en gedronken
• bidon met water
• je bent gemotiveerd om te trainen
• je helpt mee met het inleggen van de lijnen in het bad
• als je niet kunt komen trainen, dan meld je je af bij je trainer of hoofdtrainer (via
hoofdtrainer@dewaalstroom.nl of secretariaatbestuur@dewaalstroom.nl)
• toon respect voor je trainer (luister bij uitleg van oefeningen en praat er niet doorheen).

4. Wedstrijden zwemmen
Wij zijn een wedstrijdzwemvereniging, dus die wedstrijden horen er gewoon bij!
Bij een wedstrijd starten meerdere zwemmers tegelijk, allemaal in hun eigen baan. Je weet van
tevoren welke afstand je moet zwemmen en welke zwemslag je mag gebruiken. Het fluitje van
de starter klinkt en weg ben je! De tijdwaarnemers (officials met een stopwatch) houden precies
bij wie het snelst is. Degene die het snelst is, wint de wedstrijd.
Er zijn bepaalde regels voor bijvoorbeeld de start en het keerpunt. Je mag bij de start en het
keerpunt niet te lang onderwater zwemmen. Uiteraard zijn er nog meer spelregels, maar die
leer je allemaal tijdens de trainingen. Wees gerust, je begint pas met het zwemmen van
wedstrijden als je eraan toe bent.
De jongste zwemmers beginnen op het niveau van de 'minioren'. Na verloop van tijd krijg je een
startnummer en ga je meedoen met je eerste wedstrijden (laagdrempelig). Vanaf de leeftijd van
11 jaar bij meisjes en 12 jaar bij de jongens stroom je door naar de groep 'junioren'. Afhankelijk
van je prestaties en inzet kun je ook in de 'selectie' terechtkomen. We hebben een A-selectie (de
snelste lichting) en een B-selectie (de nieuwe lichting aanstormend talent).
Er zijn diverse soorten wedstrijden. Hieronder een korte uitleg.
Competitiewedstrijd
Dit is een clubwedstrijd die 4 soms 5 keer per jaar wordt georganiseerd. We gaan ervan uit dat
iedere wedstrijdzwemmer hieraan deelneemt. De bedoeling van deze wedstrijd is om punten te
scoren voor je club en dat kan alleen maar als er voldoende zwemmers aanwezig zijn in alle
leeftijdscategorieën.
Miniorenwedstrijd
Dit is een wedstrijd voor zwemmers tot ongeveer 12 jaar. Het zijn er circa 5 per jaar. Als je bij de
beste 18 zwemmers van Gelderland hoort, word je uitgenodigd voor een afsluitende
finalewedstrijd. Als je onder de 12 jaar bent, stellen wij als voorwaarde dat minimaal één van je
ouders of verzorgers meegaat.
Limietwedstrijden
Deze wedstrijden worden georganiseerd om een limiet te kunnen halen voor bepaalde
kampioenschappen, bijvoorbeeld de Gelderse A- en B-kampioenschappen en het NK. Bij
limietwedstrijden kun je zelf aangeven wat je wilt zwemmen, maar het slimste is natuurlijk om
dit af te stemmen met de hoofdtrainer of een van de andere trainers.
Buitenlandse wedstrijden
Elk jaar proberen we één of meerdere wedstrijden in het buitenland te bezoeken. Het zijn altijd
hele gezellige wedstrijden en het is leuk om met alle zwemmers een paar dagen weg te zijn. Je
kunt deelnemen aan deze wedstrijden als je ouder(s)/verzorger(s) meehelpen. Als je 12 jaar of
jonger bent dan is de voorwaarde dat minimaal één van hen meegaat.

Overige wedstrijden
Dit zijn wedstrijden die we zelf als vereniging organiseren, bijvoorbeeld de
techniekwedstrijd (samen met ZV Merlet uit Cuijk) voor onze jongste zwemmers.
Ook bij deze ‘wedstrijden’ is het van belang dat we ouders hebben die meehelpen...
geen hulp en ondersteuning, geen wedstrijd.
Bij wedstrijden wordt een aantal leeftijdscategorieën aangehouden: minioren, junioren, jeugd
en senioren. De bijbehorende leeftijden vind je op onze website.
Het organiseren van wedstrijden is een hele opgave. Onze wedstrijdcommissie geeft onze club
op voor de diverse wedstrijden en toernooien. In afstemming met de trainers worden de
zwemmers ingedeeld op de te zwemmen afstanden. Voor sommige wedstrijden moet je jezelf
inschrijven. De wedstrijden worden altijd vooraf aangekondigd via de wedstrijdkalender. Houd
die goed in de gaten! Het komt ook voor dat je per e-mail wordt geïnformeerd of met een briefje
tijdens de training.
De wedstrijdcommissie en trainers stoppen veel tijd in het organiseren van wedstrijden, dus
neem alsjeblieft de volgende aandachtspunten in acht:
• zorg er altijd voor dat je op tijd reageert (via zwemcommissie@dewaalstroom.nl... ook
voor afmeldingen!!)
• zelf zonodig afstemming met de trainer over de afstanden die je het beste kunt zwemmen
• het startgeld dat je (soms) moet betalen, moet op tijd bij de juiste persoon worden
ingeleverd (staat vermeld in de uitnodiging)
• als je het startgeld contant betaalt, moet het gepast, duidelijk herleidbaar en in een
gesloten envelop worden ingeleverd
• de trainers en zwemcommissie maken de indeling van de estafettes, dat hoef je zelf niet
te doen
• vervoer naar en van de wedstrijd moet je zelf regelen (carpoolen lukt vaak wel)
• ben je 12 jaar of jonger dan gaat in elk geval een van je ouders/verzorgers mee
• tijdens de wedstrijd meld je je voor én na afloop van je race bij de trainer/coach (voor
eventuele aanwijzingen en tips... daar leer je van!)
• we zijn een team… iedereen wacht op elkaar, helpt en support elkaar en draagt de
clubkleding met trots!
• zwemkleding (+ reserve)
• duikbrilletje, badmuts en slippers
• handdoeken
• clubkleding (trainingspak voor buiten + polo of t-shirt en broekje van de club verplicht
voor binnen)
• fruit en drinken (geen prik) en een gezond tussendoortje (bijvoorbeeld peperkoek, muesli
reep of boterham... dus geen snoep of chips).

Wedstrijdtips
• kleed je lekker warm (ook in een binnenbad)... je spieren moeten warm blijven
• inzwemmen voor de wedstrijd doen we als team
• maak optimaal gebruik van de beperkte tijd om in te zwemmen (probeer altijd het
startblok en het keerpunt)
• blijf tijdens de wedstrijd bij elkaar zitten…dan kan de coach je vinden, je een seintje geven
dat je zo aan de beurt bent, ben je als team herkenbaar en kun je elkaar aanmoedigen
• voor én na afloop van je race meld je je bij de trainer of coach zodat je nog aanwijzingen
kunt krijgen en van je race leert
• zorg dat je uitgerust bent als je aan de race begint en adem een paar keer diep in en uit
• zwem je eigen race en denk aan je techniek!

5. Overige activiteiten
Het laatste wapenfeit van het seizoen is The Netherlands Invitational, een groot,
internationaal zwemtoernooi dat wij samen een bevriende zwemclub organiseren.
Daarbij wordt er ook gekampeerd en is er altijd een heerlijke BBQ. Een superleuke ervaring
voor de jonge zwemmers!
Aan het einde en/of het begin van het seizoen proberen we altijd een gezellig samenzijn te
organiseren, meestal is dat een BBQ of borrel. Daarvoor krijg je vanzelf een uitnodiging. Tijdens
deze bijeenkomsten wordt er ook wel eens vooruit- of teruggeblikt door het bestuur en/of de
hoofdtrainer.
Ook zijn er soms ouders/verzorgers te vinden die gedurende het seizoen iets leuks
organiseren, bijvoorbeeld met een groep samen naar de film of met een hele bubs naar de
bowlingbaan.
Als er voldoende vrijwilligers zijn, proberen we aan het begin van het seizoen nog wel eens een
trainingskamp te organiseren voor alle wedstrijdzwemmers. Dit kamp wordt gehouden in
Kleve, op het terrein van Haus Freudenberg en in het naastgelegen zwembad Sternbusch. Ook
kamperen, spelletjes en kampvuur ontbreken daarbij niet.
Heb je zelf een leuk idee? Klop dan vooral aan bij het bestuur.
Tot slot is het goed om te vermelden dat we als club (meestal in het voorjaar) een Algemene
Leden Vergadering (ALV) organiseren. Het bestuur, de hoofdtrainer en de commissies leggen
dan in feite verantwoording af aan de leden over het beleid dat is gevoerd in het voorafgaande
seizoen. Ook worden dan besluiten genomen en nieuwe doelen geformuleerd.

6. Contributie
Je betaalt contributie om de club draaiende te houden. Kijk op de website voor de
tarieven. Wij zijn als club in belangrijke mate afhankelijk van de contributie. Met het
contributiegeld betalen wij het zwemwater, de KNZB afdrachten en worden wedstrijden,
toernooien en activiteiten georganiseerd.
Wij streven ernaar het wedstrijdzwemmen voor iedereen toegankelijk te houden. Jouw
contributie komt volledig ten goede aan het wedstrijdzwemmen en het voortbestaan van onze
club. Alle bestedingen zijn bij ons inzichtelijk en tijdens de algemene ledenvergadering wordt er
verantwoording over afgelegd.
Het contributiejaar begint op de eerste trainingsdag, medio augustus, en eindigt op de laatste
trainingsdag, eind juni. De jaarcontributie wordt in vier gelijke termijnbedragen betaald. Op de
clubkalender zullen de afschrijvingsdata worden vermeld. Verder ontvang je kort voordat het
termijnbedrag wordt afgeschreven per e-mail een factuur waarop staat hoeveel er wordt
afgeschreven en om welke termijn het gaat.
Heb je verder nog vragen over de contributie? Neem gerust contact op met de penningmeester,
via administratie@dewaalstroom.nl.

7. Doe mee!
Binnen onze club zijn een heleboel mensen het hele jaar actief om alles in goede
banen te leiden. Twee keer per jaar vragen we jouw hulp en wel rond april bij het
sponsorzwemmen en rond september, oktober bij de Grote Club actie. Het is de bedoeling dat je
bij beide activiteiten zoveel mogelijk geld ophaalt voor de club. Deze activiteiten zijn voor alle
wedstrijdzwemmers verplicht! (voor triatleten geldt een vervangende vrijwilligersbijdrage). Ben
je verhinderd, dan wordt een geldelijke bijdrage van je gevraagd. Je krijgt vanzelf bericht over
deze activiteiten.
Tot slot, is het goed gebruik dat ouders en verzorgers zich ook inzetten voor de club. Er is
bijvoorbeeld van alles te doen rondom een wedstrijd. Ook moeten we als club bij een wedstrijd
vaak officials leveren en is er regelmatig behoefte aan ondersteuning van de
wedstrijdcommissie en bij evenementen… of het up to date houden van de website, het werven
van sponsors, enz. Kijk er niet vreemd van op als we om hulp vragen. Het zou nog fijner zijn als
iemand zichzelf aanbiedt om iets te doen…
Samen staan we sterk!

