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 2.  Inleiding 

  

Voor u ligt de Zwem-Info van de zwemafdeling van Z&PC Bubble  voor het 

zwemseizoen  2017 – 2018.   

 

In de Zwem-Info  vindt u informatie over de trainingen van zwemvaardigheid, de 

recreanten, de pre selectie, de selectie en de trimgroep/masters.  

In de map staat naast informatie over de verenigingsstructuur van ZPC Bubble 

ook informatie over de zwemvaardigheidsdiploma’s.  Tevens wordt het  

wedstrijdzwemmen beschreven. Wat voor soort wedstrijden er zijn, voor wie 

welke wedstrijden gelden, hoe het uitnodigen en afmelden voor wedstrijden in 

zijn werk gaat en bij wie men daarvoor moet zijn. Het is vooral bedoeld om jullie 

als lid en u als ouder een indruk te geven hoe het er aan toe gaat bij het 

wedstrijdzwemmen en de trainingen , wat  de zwemmer mee moeten nemen naar 

een training of wedstrijd en waar opgelet moet worden tijdens de trainingen en 

wedstrijden.  

  

Z&PC Bubble heeft een eigen website:  http://www.zpcbubble.nl/ 

De website wordt regelmatig geactualiseerd en u kunt er tevens terecht voor alle 

actuele informatie over wedstrijden, uitslagen en trainingen.  Maak er dus een 

gewoonte van om de website van Z&PC Bubble regelmatig te bezoeken.  Zo blijft 

u altijd op de hoogte van het laatste nieuws! 

Tenslotte wensen de Zwemcommissie en trainers iedereen een sportief 

zwemseizoen toe!  

 

3.  Zwem- en Poloclub Bubble 

 

Zwem en Poloclub Bubble is opgericht in 1932. De zwemvereniging zwemt in 

zwembad Tropiqua aan de Jan Salwaweg 2 te Veendam. ZPC Bubble is lid van de 

KNZB. 

 

De vereniging heeft ruim tweehonderd leden en biedt voor zwemmers de volgende 

mogelijkheden:  

-  Zwemvaardigheid 

-  Recreatief zwemmen 

-  Wedstrijdzwemmen 

-  Waterpolo 
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3. 1  Verenigingsstructuur 

 

Bestuur  

Het bestuur van ZPC Bubble bestaat uit het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris 

en penningmeester) en een Algemeen Bestuur (Dagelijks Bestuur en overige 

leden). De overige leden worden gekozen uit de diverse afdelingen van de 

vereniging. In principe kan elk lid van ZPC Bubble in het bestuur gekozen worden. 

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de ZPC Bubble en is 

eindverantwoordelijk. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Leden 

Vergadering. Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Alle 

leden (ook ouders) zijn van harte welkom.  

          

          Commissies 

In de dagelijkse leiding van ZPC Bubble wordt het bestuur ondersteund door de 

commissies (ook wel Technische Commissies (TC) genoemd). Elke afdeling heeft 

een eigen commissie, die zorg draagt voor een goede gang van zaken binnen hun 

afdeling.  De commissie is naast de trainer het eerste aanspreekpunt voor de 

leden. 

ZPC Bubble kent de volgende commissies: 

- Zwemcommissie  (zaken aangaande zwemmen) 

- Waterpolocommissie (zaken aangaande waterpolo) 

- Sponsorcommissie (sponsorbeleid en relatiebeheer) 

- Activiteitencommissie  (organiseren van clubactiviteiten) 

- Toernooicommissie (organiseren Zechstein Zwemtoernooi) 
  

 3.2   Algemeen Bestuur Zwem- en Poloclub Bubble  

  

Voorzitter:  Bert Speijer               

                  E-mail: voorzitter@zpcbubble.nl 

 

Secretaris:   Jeannette Bartelds          

                  E-mail: secretaris@zpcbubble.nl   

 

Penningmeester:  Ingrid den Dekker                                                                               

             E-mail: penningmeester@zpcbubble.nl   
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Leden:     Algemeen lid  

                          Jaap Blaauw(Waterpolocommissie)  

             E-mail: secretariswaterpolo@zpcbubble.nl 

 

                           Algemeen lid 

                           Lucas Ridderbos(Toernooicommissie)   

 

 

                                   
 

 

3.2  Zwemcommissie  

 

De afdeling zwemmen van ZPC Bubble wordt bestuurd door de technische 

commissie zwemmen (TC Zwemmen). 

De TC bestaat uit 5 leden, die verantwoordelijk zijn voor het wedstrijdzwemmen in 

de breedste zin van het woord. De technische commissie (TC) functioneert 

autonoom, alleen financiële, en zaken waar de commissie niet uitkomt worden aan 

het algemeen bestuur overgelaten. De Zwemcommissie  heeft voornamelijk een 

uitvoerende taak, waarbij gedacht kan worden aan zaken als het organiseren van 

wedstrijden en clubkampioenschappen enz. De TC zwemmen is verantwoording 

verschuldigd aan het bestuur. 

 

De zwemcommissie is als volgt samengesteld (april 2017): 

 

Henk Elevelt : (voorzitter) voorzitter-tc@zpcbubble.nl 

Opzetten, uitvoeren en begeleiden van technisch zwembeleid. Bestuurlijk 

aanspreekpunt voor alle zwemactiviteiten 

 

Renate Houwen: (secretaris) secretaris-tc@zpcbubble.nl 

Aanspreekpunt voor zwemzaken van algemene en organisatorische aard, algemeen 

correspondentie adres. 

 

Margreet Schipper: (lid) inschrijvingselectie@zpcbubble.nl 

mailto:inschrijvingselectie@zpcbubble.nl
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Rianne Cosse: (lid) inschrijvingselectie@zpcbubble.nl 

Beide regelen zij organisatorisch alles rondom een thuiswedstrijd en schrijven de 

leden in voor de wedstrijden 

 

Jessica de Vries: (lid) ploegleiding@zpcbubble.nl 

Beheert het officialbestand, draagt zorg voor het opleidingsniveau van de officials. 

Regelt het opstellen van de officials en ploegleiders voor de wedstrijden. 

 
Ondersteuning wordt geboden door Theo en/of Ina Arling. 

 

                                                              

  

3.3   Website van ZPC Bubble  

  

Het adres van de website van ZPC Bubble is www.zpcbubble.nl. 

Steeds vaker zal informatie over trainingen, wedstrijden en dergelijke te vinden 

zijn op deze site. Ook de uitslagen van de wedstrijden worden zo spoedig 

vermeld. 

 

Kijk dus regelmatig op de website!  

De website wordt verzorgd door Maurice Schipper. 

  

  

 3.4  Clubkleding  

  

ZPC Bubble heeft een eigen kledinglijn. 
Voor recreanten en selectieleden is het dragen van clubkleding verplicht. Bij 
aanmelding als lid ontvangen deze zwemmers (indien voorradig) clubkleding. 
De clubkleding wordt speciaal voor Bubble in het buitenland gemaakt waardoor 
bestellingen soms langer duren; bovendien kunnen we slechts per 10 stuks 
bestellen. De basisset van de vereniging bestaande uit een poloshirt en een short 
(kort broekje). Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de basisset weer 
ingeleverd te worden. 
Selectieleden dienen tevens op eigen kosten een trainingspak of een 
trainingsbroek met hoodie aan te schaffen. 
Optioneel kan een sporttas van ZPC Bubble door de zwemmers aangeschaft 
worden. 
 
De clubkleding is het visitekaartje van de vereniging en de zwemmer 
vertegenwoordigt Z&PC Bubble op de wedstrijden. Je bent dus ook verplicht om 
de clubkleding te dragen tijdens: 
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- Zwemwedstrijden. 
- Waterpolowedstrijden 
- Huldigingen en prijsuitreikingen. 

Het is niet toegestaan om tijdens wedstrijden, huldigingen en prijsuitreikingen 
andere kleding of andere kleding over de clubkleding te dragen. Ook is het niet 
toegestaan logo’s of sponsoren toe te voegen aan de clubkleding. 
 
Voor vragen en het bestellen van clubkleding kan contact opgenomen worden. 
E-mail: clubkleding@zpcbubble.nl 
 
Alle nieuwe selectieleden krijgen 2 Bubble badmutsen uitgereikt. Deze dient men               
tijdens de zwemwedstrijden te dragen. 

 

 
 

  3.5  Wat is wedstrijdzwemmen?  

 

Wedstrijdzwemmen is het zo snel mogelijk afleggen van een vastgestelde afstand. 

Het wedstrijdzwemmen kent de volgende zwemslagen: vlinderslag, rugcrawl, 

schoolslag, borstcrawl en wisselslag. Elke zwemslag is af te leggen in verschillende 

vastgestelde afstanden die variëren van 25 tot 25000 meter. De meest gezwommen 

afstanden zijn de  50 meter, 100 meter en 200 meter.  De wisselslag is een 

combinatie van slagen; vlinderslag, rugcrawl, schoolslag en borstcrawl. Zwemmen 

is een (bijna) individuele sport maar naast individuele afstanden wordt er ook in 

teamverband gezwommen in de estafettes en als clubteam in de competitie.    

Wedstrijdzwemmen is een leuke, opbouwende en gezonde sport waarbij spieren in 

het gehele lichaam worden gebruikt. De sport kan beoefend worden van jong tot 

oud. Deelname aan wedstrijden is echter pas toegestaan vanaf het zesde 

levensjaar.    

Op de zwemtrainingen worden de zwemmers en zwemsters een aantal 

basistechnieken bijgebracht en de conditie verhoogd. De zwemmers trainen in 

banen, verdeeld naar leeftijd en snelheid. De hoofdtrainers bepalen in welke baan 

je komt te zwemmen. 

 

mailto:clubkleding@zpcbubble.nl
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 3. 6 Samenstelling Zwemafdeling    

  

De zwemafdeling van ZPC Bubble is verdeeld in de volgende zwemgroepen:  

• Zwemvaardigheid  

• Recreanten - niet wedstrijdgericht 

• Recreanten - wedstrijdgericht 

• Selectie 

• Trimgroep 

  

De indeling van de banen tijdens de trainingen wordt bepaald door de trainers in 

overleg met de zwemcommissie. Over de indeling is geen discussie mogelijk.  

  

       Van elke (wedstrijd)zwemmer wordt verwacht dat hij/zij:  

• De trainingen uitvoert zoals ze op papier staan of zoals de trainer aangeeft.  

• Op tijd aanwezig is bij de trainingen en op tijd begint.   

• Tijdig de training afzegt bij de trainer.  

• Meehelpt het bad klaar maken en opruimen.  

• Luistert naar trainers/hulpouders die tijdens de training aan het bad staan. 
Na een waarschuwing hebben zij het recht (ook de hulpouder!) om iemand 
uit het bad te sturen.  

• Deelneemt aan de zwemcompetitie, dit geldt voor de selectieleden.  

• Tijdens wedstrijden, prijsuitreikingen e.d. de clubkleding correct draagt.  

• De gedragsregels van ZPC Bubble naleeft, deze staan op de website van 

ZPC Bubble vermeld. 

• Ouders moeten bereid zijn om te rijden naar wedstrijden en speciale 

trainingen en in overleg vrijwilligerstaken uit te voeren.  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLiMjOOQ0ccCFUVWFAodHIULqQ&url=http://www.volleybalclub-tornado.nl/content/uitnodiging-zwemmen&ei=ciLjVbiLLMWsUZyKrsgK&psig=AFQjCNHR2KWW_yKL5Gr3tWJo_7cv_NLRMA&ust=1441035216526411
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 3.7  Zwemvaardigheid  

 
 

Naast recreatief zwemmen en wedstrijdzwemmen hebben wij ook 

zwemvaardigheid 1, 2 en 3 en balvaardigheid 1, 2 en 3. Dit is bedoeld voor 

kinderen die hun A,B of C diploma hebben gehaald. Deze kinderen krijgen het 

predicaat Zwemveilig. Uit onderzoeken is echter gebleken dat de kinderen het 

zwemmen dan beheersen maar nog zeker niet Zwemveilig zijn. Zeker voor jonge 

kinderen die het Zwem-ABC hebben voltooid, is het raadzaam regelmatig te 

blijven zwemmen om hun geoefendheid op peil te houden. Met het behalen van 

diverse zwemvaardigheiddiploma’s is dit heel goed mogelijk. 

Men probeert tweemaal per jaar af te zwemmen voor de diploma’s: 1 x voor de 

kerstvakantie en 1X voor de zomervakantie. 

 

De zwemvaardigheidstrainingen zijn op:  

- Dinsdag  17:30 – 18:15 uur 

- Vrijdag 16:45 – 17:30 uur 

- Zaterdag 10:00 – 11.00 uur 

 

De trainers voor de zwemvaardigheid zijn: 

- Marloes Wiekens en Francesca den Dekker (onder begeleiding van een 

gediplomeerde zwemtrainer) 

 

 3.8      Zwemgroep Recreatief niet wedstrijdgericht  

 

Het recreatieve zwemmen begint voor de allerkleinsten (vanaf ca. 6 jaar) die net 

hun zwemdiploma hebben gehaald. Bij de zwemvereniging wordt door ervaren 

trainers deze jonge zwemmers en zwemsters geleerd hoe ze beter kunnen 

zwemmen. Er wordt naast het aanleren van techniek ook veel aandacht besteedt 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOiJt_qO0ccCFUtVFAodLfAJdA&url=http://www.zpca.nl/&ei=iiDjVeicMMuqUa3gp6AH&psig=AFQjCNGxUFO5KN1qQ_daJToZbRhVrAPzZQ&ust=1441034757687134
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aan het spel element. Plezier in het zwemmen staat hierbij voorop. Wij zijn 

gestart met het Sterrenplan en de Techniekschool van de KNZB. 

 

Geleidelijk aan wordt er steeds intensiever getraind en kan er zelfs meegedaan 

worden aan wedstrijden. De meeste zwemmers en zwemsters komen na verloop 

van tijd op een moment dat er wordt overgegaan naar het wedstrijdzwemmen of 

naar het waterpolo. Er zijn natuurlijk ook een aantal dat voor hun plezier wil 

zwemmen en die kunnen gewoon recreatief bezig blijven. Voor de oudere jeugd 

wordt er dan wel getraind en incidenteel wordt er een recreatieve wedstrijd 

gezwommen. Deze groep doet alleen 1x per jaar mee aan de Bubble 

clubkampioenschappen.  

De trainingstijden zijn op: 

-      dinsdag  17.30 - 18.15 

-      vrijdag   16.45 - 17.30 

 
 

3.9  Zwemgroep Recreatief wedstrijdgericht  

  

In deze groep zitten zwemmers van 6 tot en met circa 18 jaar. De zwemmers 

oefenen de 4 slagen (vlinder, rug, school en borst). Ook wordt tijdens de trainingen 

van deze groep aandacht besteed aan wedstrijdonderdelen, zoals start en keerpunt. 

De zwemmers nemen deel aan circa 1 of 2 wedstrijden in de 4 weken. Bij de 

wedstrijddeelname speelt het plezier een grotere rol dan het verbeteren van de 

prestaties.   

 

De trainingen zijn op: 

-      dinsdag  17.30 - 18.15 

-      vrijdag   16.45 - 17.30 

 

De trainers voor de groep recreanten zijn: 

- Alex Houwen (hoofdtrainer@zpcbubble.nl)  

- Henk Elevelt  

- Renate Hemmes  

- Jacolien de Wit  

- Reina Poelman 
 

Assistentie van Edwin Struijk 
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 3.10 Selectie 

  

In deze groep zitten zwemmers vanaf circa 9 jaar, die als doel hebben het 

verbeteren van de prestaties tijdens wedstrijden. Deze zwemmers hebben bijna 

elke week een wedstrijd. 

De zwemmers worden door de trainers geselecteerd uit de groep recreatief 

wedstrijdgericht. 

 

De selectie traint 4x in de week. De trainingstijden zijn: 

-   woensdag 16.30 - 18.00 

-  donderdag 17.30 - 18.15 

-  vrijdag 17.30 - 19.00 

-  zondag 08.00 - 09.00 

 

Scholieren vanaf groep 7(basisonderwijs) en voortgezet onderwijs mogen in 

overleg met de trainers ook op de maandag en dinsdagochtend van 6.30 - 7.30 

uur  meetrainen. (zie Talentontwikkeling Winkler Prins) 

 

De trainers voor de selectie zijn: 

-Alex Houwen(hoofdtrainer@zpcbubble.nl) 

- Henk Elevelt 

- Henk Jonker 

- Johan Arling  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2tyoOR0ccCFcPJFAodEGEF1g&url=http://aqualeon.nl/recreanten.htm&ei=tiLjVf36M8OTU5DClbAN&psig=AFQjCNHR2KWW_yKL5Gr3tWJo_7cv_NLRMA&ust=1441035216526411
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- Jacolien de Wit 

            
 Assistentie van Reina Poelman en Francesca den Dekker 

 

 

 

 3.11   Zwemgroep Masters/Trimgroep 

  

Masters zijn wedstrijdzwemmers van circa 20 jaar en ouder met hun eigen 
wedstrijdcircuit.  
De Trimgroep bestaat uit recreatieve zwemmers van circa 20 jaar en ouder. Er 
wordt vooral getraind voor het plezier, maar uiteraard ook voor de conditie en 
technische vaardigheden. Er is altijd een trainer aanwezig om de trainingen uit te 
leggen en te begeleiden. De training is een goede combinatie van zwemmen, 
conditie verbeteren en vooral ook gezelligheid. 
 
Trainingstijden van de Masters en de Trimgroep zijn: 
-  dinsdag  21.00 - 22.00  
-  zaterdag 10.00 - 11.00 
-  zondag 08.00 - 09.00 
 
Trainer voor de Masters/Trimgroep is: 

- Lucas Ridderbos 
 

 

3.12     Kennismaking en lid worden 

 

Kennismaking 

Heeft uw kind of uzelf interesse in deelname aan één van onze zwemgroepen, 

kom dan eens langs tijdens de trainingen. Aspirant-leden mogen 3x gratis 

deelnemen aan de trainingen. 

 

Lid worden 

Inschrijven als lid kan via het gele formulier dat bij de infostand bij de kassa van 

zwembad Tropiqua ligt of via de trainers te verkrijgen is.  
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4.  Training  

  

 4.1   Trainers  

  

- Alex Houwen(hoofdtrainer@zpcbubble.nl) 

- Henk Elevelt 

- Johan Arling 

- Henk Jonker 

- Jacolien de Wit 

- Renate Hemmes 

- Reina Poelman 

- Lucas Ridderbos(masters) 

- Marloes Wiekens en Francesca den Dekker(zwemvaardigheid) 

 

 

Daarnaast helpen soms ook ouders tijdens de trainingen.  

 

 4.2   Baanindeling  

  

De trainer maakt een schema wanneer iedereen kan trainen. Aan het begin van het 

seizoen wordt een baanindeling gemaakt, zodat iedereen precies weet waar hij/zij 

moet zwemmen. Verandering van baan kan alleen in overleg met de trainer.  

  

 4.3   Trainingsafspraken  

• Niet eerder dan 10 minuten voor de training aanwezig zijn.  

• Neem geen sieraden of andere kostbaarheden mee, als je wat meeneemt 

leg het boven in de kluisjes neer.  

• Zorg dat je op tijd aanwezig bent en help dan mee om het bad klaar te 

maken.  

• Indien je te laat bent, mag je alleen nog trainen als je een goede reden 

hebt.  

• Ga je eerder weg van de training, meld dit vooraf bij de trainer/trainster.  

mailto:hoofdtrainer@zpcbubble.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKyt5biR0ccCFQNYFAod_o8K-w&url=http://www.ttvsbm.nl/home/lid/&ei=JiPjVayCG4OwUf6fqtgP&psig=AFQjCNGymO14raPQq3Ga30lY_bc5kAfrnA&ust=1441035390520888
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• Ga voor de training naar het toilet of anders na een oefening.  

• Gebruik de training waar het voor is: trainen!!  

• Het is de bedoeling dat iedereen helpt bij de badopbouw en met het 

opruimen na de training.  

• Zorg dat je niet onnodig aanwezig bent in de kleedruimten .  

• Laat geen rommel achter in het zwembad en in de kleedruimten.  

  
  

4.4  Talentontwikkeling Winkler Prins 

  

Scholengemeenschap Winkler Prins te Veendam biedt 

talentvolle jonge sporters de mogelijkheid om extra trainingen 

te volgen, naast de reguliere clubtrainingen, om daarmee hun 

sporttalent extra te ontwikkelen.  

De sporttalentcoördinator van Winkler Prins helpt je om het 

sporten en je studie goed te combineren. Als ambitieuze 

sporter en tevens leerling moet je je studie combineren met 

een flink aantal trainingsuren en wedstrijden. Je zult deze 

activiteiten dus goed moeten plannen.  

Het sporttalentontwikkelingsprogramma wordt door Winkler Prins georganiseerd, 

in samenwerking met de Veendammer sportclubs volleybalvereniging Flash, 

Judoschool Veendam, zwemvereniging Bubble, voetbalclub Veendam 1894 en 

turnvereniging Clias.  

 

De extra zwemtrainingen worden door Bubble organiseert in zwembad Tropiqua 

op de volgende tijden: 

- Maandag  06:30 – 07.30 uur 

- Dinsdag  06:30 – 07.30 uur 

 

Leerlingen uit de groepen 7 van het basisonderwijs en leerlingen van andere 

scholen uit het voortgezet onderwijs mogen ook deelnemen aan het 

sporttalentontwikkelingsprogramma van de Winkler Prins. Aanmelding voor het 

sporttalentontwikkelingsprogramma verloopt via de Winkler Prins. 

  

 4.5  Afzeggen training  

  

Als je een keertje niet kunt trainen, dan tijdig afzeggen bij je trainer of trainsters. 

  

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.svclias.nl/wp-content/uploads/2015/06/flyer-sporttalentontwikkeling.jpg&imgrefurl=http://www.svclias.nl/?p%3D2966&h=3579&w=2551&tbnid=C2ywowgEfFnOkM:&docid=2GqkyIVwhFp8iM&itg=1&hl=nl&ei=LSTjVYHwKcq9UfvrmcAD&tbm=isch&ved=0CE8QMyhMMEw4ZGoVChMIwbqotpLRxwIVyl4UCh37dQY4
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 4.6   Vakanties – geen trainingen 

  

Wijzigingen op het normale trainingsrosster worden op de website & Facebook 

aangegeven. 

 
   

 5.   Wedstrijden  

  

 

5.1  Inschrijven voor wedstrijden 

 

Het inschrijven van een zwemmer voor wedstrijden gebeurt door de 

Zwemcommissie (TC – Technische Commissie). De wedstrijden staan vermeld op 

de site van KNZB regio Noord, www.knzbnoord.nl  en op de site van ZPC Bubble. 

www.zpcbubble.nl 

 

De trainers bepalen aan de hand van het programma wat voor een wedstrijd het 

is, wie uitgenodigd wordt en welke afstand gezwommen mag worden. Vervolgens 

ontvangt de zwemmer zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor de wedstrijd van 

de TC. Dit gebeurt per e-mail.   

De uitnodigingen bevatten de volgende informatie:  

  

• de datum van de wedstrijd  

• de plaats waar gezwommen wordt  

• de aanvangstijd voor het inzwemmen  

• de slagen die moeten worden gezwommen,   

• de datum waarvoor je je moet aanmelden of   

  afmelden   

• de persoon, bij wie je moet afzeggen  

  

  

http://www.knzbnoord.nl/
http://www.zpcbubble.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://whatsapphacken.com/wp-content/uploads/2014/08/Whatsapp-300x300.png&imgrefurl=http://watshacken.nl/&h=300&w=300&tbnid=sLckLjJyGvy9FM:&docid=fzA3AwzKXKQZXM&hl=nl&ei=BSXjVau5N4LwUOmguuAO&tbm=isch&ved=0CEIQMygWMBZqFQoTCOvPtZ2T0ccCFQI4FAodaZAO7A
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbtwdiT0ccCFUTRFAodJEgBuA&url=http://www.smsafzeggen.nl/&ei=gSXjVZapM8SiU6SQhcAL&psig=AFQjCNEvfCXGWyuXwLOIf1n7ZIJZrK8WSw&ust=1441036007185384
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Als een zwemmer een afstand niet wil zwemmen of staat ingeschreven op een 

dag dat hij of zij niet kan, dan is het altijd mogelijk om je af te melden; voor de 

Verenigingscompititie geldt dat deelname in principe verplicht is en afmelden dus 

niet mogelijk is. 

 

Lees dus regelmatig je mail! 

 

 

       5.2  Vervoer  

  

Het vervoer naar een wedstrijd wordt niet centraal geregeld. 

Vervoer naar de wedstrijden moet je dus zelf regelen. Je kunt 

natuurlijk tijdens de trainingen voorafgaand aan de wedstrijd aan 

je zwemvrienden vragen of zij met jou willen meerijden of  dat jij 

met hun kunt meerijden. De afspraken voor het vervoer naar 

wedstrijden zijn: 

*Alle zwemmers gaan rechtstreeks naar het zwembad, waar de wedstrijd wordt 

gehouden. 

*Kan je als ouder niet rijden, dan moet je zelf met iemand regelen dat de zwemmer 

mee kan rijden. 

*De ploegleiders zijn een half uur voor aanvang van het inzwemmen en de 

juryvergadering aanwezig. 

*De zwemmer moet zich bij binnenkomst eerst melden bij de ploegleiders. 

*De zwemmer moet een kwartier voor aanvang van de juryvergadering aanwezig 

zijn. 

*Is de tijd verstreken dan heeft de ploegleider nog tien minuten de tijd om 

ontbrekende zwemmers te bereiken en een evt. ziektemelding te schrijven  

!!!*Wanneer je vanwege drukte in het verkeer of een brug die open staat niet op 

tijd in het zwembad kan zijn moet je de ploegleider hiervan op de hoogte stellen.!!! 

*De coördinator ploegleiding zal voor de betreffende wedstrijd een mail sturen met 

het telefoonnummer van de ploegleiders voor de desbetreffende wedstrijd. 

Inzittendenverzekering  
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Het Algemeen Bestuur van de Zwem- en Poloclub Bubble adviseert alle bestuurders 

van auto’s die rijden voor ZPC  Bubble om een inzittendenverzekering af te sluiten. 

ZPC Bubble is goed verzekerd volgens de normale normen. Echter voor 

motorvoertuigen is bij de wet bepaald, dat eigenaren van de voertuigen 

verantwoordelijk zijn voor de geleden schade aan de inzittende(n). 

Verder vertrouwen we erop dat de passagiers in een gordel zitten 

en dat u zich houdt aan de verkeersregels. Wij willen een ieder die 

voor de vereniging rijdt vragen om na te gaan of de 

ongevallenverzekering voldoende dekking biedt. Het kan 

voorkomen dat u een verzekering hebt voor bijvoorbeeld vier inzittenden, terwijl je 

auto vijf zitplaatsen (of meer) heeft. Laat dit dan a.u.b. aanpassen als u meerdere 

personen wilt vervoeren.  

  

 

 5.3   Afmelddatum  

  

Deze datum is erg belangrijk. Kun je niet zwemmen, zeg dan zo spoedig mogelijk 

telefonisch of via e-mail af bij diegene die op de uitnodiging staat. Meld je je te laat 

af, of zelfs helemaal niet, dan krijg je een boete van de Koninklijke Nederlandse 

Zwembond Bond (KNZB) van Є 7,50 per te zwemmen afstand. De penningsmeester 

van ZPC Bubble verhaalt deze boetes op het zwemdepot van de desbetreffende 

zwemmer afzeggen!  

  

  

 5.4   Ploegleiding  

  

Bij iedere wedstrijd gaat tenminste 1 ploegleider mee. Maar meestal zijn het er 
twee of drie. De ploegleiding zorgt voor de begeleiding van de zwemmers tijdens 
de wedstrijd. Het is de bedoeling dat alle zwemmers bij de ploeg blijven tijdens de 
wedstrijd. Het is een hele klus om iedereen op tijd aan de start te krijgen. Als je 
even weg wilt, meld dit altijd aan de ploegleiding. Dit voorkomt onnodig gezoek.   
  

 5.5   Startvergunning  

  

Wanneer mag je meedoen aan een wedstrijd?  

Je moet een paar weken lid zijn en in het bezit zijn van een startvergunning.  

Een startvergunning wordt door de zwemcommissie bij de Zwembond aangevraagd. 

Elk startnummer bevat je geboortejaar en nummervolgorde van de club.   
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 5.6   Kleding algemeen  

  

Omdat je na het zwemmen snel afkoelt, adviseren we je om tenminste één droog 

badpak of zwembroek per te zwemmen afstand mee te nemen. Daarnaast  moet je 

de clubkleding van ZPC Bubble gebruiken en voor je voeten badslippers of 

waterschoenen, want dan blijf je lekker warm.   

We wijzen er op om vooral geen geld voor snoepgoed of iets dergelijks mee te 

nemen naar de wedstrijden. In de kleedkamer zijn geld en andere kostbaarheden 

niet veilig. Ben je het kwijt, dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Heb je toch 

vergeten iets af te doen, geef het dan aan je ploegleider.   

 

 

  
         

  

 5.7 Soorten Wedstrijden  

 

* Nationale Zwemcompetitie.                                                                                                                        

De Nationale Zwemcompetitie wordt door de KNZB georganiseerd. De doelstelling 

is dat alle zwemverenigingen die bij de KNZB zijn aangesloten deel kunnen nemen 

aan deze competitie, zodat zij zich als team kunnen meten met andere 

verenigingen van min of meer gelijke sterkte. Om dit te bereiken is de Nationale 

Zwemcompetitie opgedeeld in drie Regio niveaus en vier Landelijke niveaus. ZPC 

Bubble zwemt in District 1 – Regio Noord.  Voor een selectielid zijn dit verplichte 

wedstrijden. Afzeggen is niet toegestaan. Tenzij je toch een geldige reden hebt. 

De Nationale zwemcompetitie bestaat uit vier ronden (wedstrijddagen).   Tijdens 

de VC worden de gezwommen afstanden omgezet in punten en bij elkaar 

opgeteld.   

* KNZB lange afstand Circuit.                                                                                                   

Het KNZB Lange Afstand Circuit is in het leven geroepen om het oefenen en 

zwemmen van langere afstanden in de breedte te stimuleren. Voor verenigingen 

is het de manier om op eenvoudige wijze veel zwemmers de langere afstanden te 

laten oefenen. De vereenvoudigde organisatie en regelgeving en een individueel- 

en verenigingsklassement maken organisatie en deelname extra aantrekkelijk.     

* KNZB Circuits.                                                                                                                                               

Met ingang van het seizoen 2016-2017 voert de KNZB een nieuw wedstrijdcircuit 
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in. In het verlengde van het Swimkick en Minioren programma wordt een Junioren 

en een Jeugd circuit toegevoegd aan de wedstrijdkalender. Het nieuwe circuit 

heeft als doel om complete zwemmers en zwemsters op te leiden.                       

* Kampioenschappen.                                                                                                                                       

Gedurende het seizoen worden er verschillende kampioenschappen en finales 

gezwommen. Op Provinciaal ,Regionaal en Landelijk niveau. Om hier aan deel te 

kunnen en mogen nemen behoor je aan bepaalde limiettijden te voldoen. Deze 

zijn van te voren vastgelegd.                                             

 –  Regionale Winter A en B Kampioenschappen. Het RWK is voor de snelste 

zwemmers(junioren en ouder) uit de regio Noord.                                                                                                                                                                                                                                                      

– Regionale Zomer Kampioenschappen. De snelste zwemmers van regio Noord die 

aan een limiet voldoen, mogen hier aan deelnemen. De wedstrijd vindt in Mei 

plaats in het 50 m bad te Drachten. Kwalificeren kan zowel met een tijd 

gezwommen in een 25 m of 50 m bad.                                                              

– Regionale B kampioenschappen. Voor de zwemmers die net niet een limiet 

weten te behalen wordt het B kampioenschap georganiseerd. Per afstand zijn 

medailles te winnen.                                                                                      

– Regionale Minioren Finales. Deze vindt plaats in juni in regio Noord.  De 18 of 

24 snelste minioren van de Regio mogen hier aan meedoen. Kwalificeren kan 

tijdens de voorrondes.                                                                                    

– 25 of 50 m finales.  Deze finales vinden plaats in Juni in de provincie Groningen. 

Per niveau en per afstand worden er medailles uitgereikt.                                                                                                 

– Jaargangfinale. Het officieuze NK voor de minioren. De snelste 24 

zwemmers/zwemster van Nederland mogen hier aan deelnemen. De korte baan 

vindt in februari plaats in Leiden en de langebaan (50 m bad) in juni in Dordrecht.                                                                                                      

– NJJK. Het Nederlands Junioren en Jeugd Kampioenschap.  Deze worden 2x per 

jaar gehouden. In de winter vindt het plaats in een 25 m bad. In de zomer in een 

50 m bad. Aan dit kampioenschap mogen junioren en jeugd zwemmers mee doen 

die aan de limieten voldaan hebben.                                                                                                                                                                

– ONK. Open Nederlands Kampioenschap. Ook deelnemers uit het buitenland 

mogen hier aan deelnemen. Deze wedstrijd wordt 2x per jaar gehouden. In 

Oktober op de korte baan en in April(Swimcup) op de langebaan. Om hier aan 

deel te mogen nemen behoor je te voldoen aan de limieten die vooraf vastgesteld 

zijn.                                                                                                              

– ONMK. Open Nederlands Master Kampioenschap. Het ONMK is het Nederlands 

Kampioenschap voor Masters. In leeftijdscategorieën van 5 jaar strijden de 

zwemmers tegen elkaar. Het kampioenschap op de korte baan vindt plaats in 

januari en op de langebaan in mei.    
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* 25-50 m competitie.                                                                                                                                       

De 25/50 is een circuit dat bestaat uit zes delen. Het circuit is opgezet voor 

beginnende wedstrijdzwemmers en zwemmers op C, D of E niveau. Zoals de 

naam al zegt worden er bij deze wedstrijden 25 en 50 meters gezwommen. Op de 

eerste afstand van de wedstrijd vallen medailles te winnen. Als een zwemmer een 

A of B niveau heeft mag deze helaas niet meer mee doen. Aan het eind van het 

seizoen wordt er een 25 en een 50 meter finale gezwommen. Door mee te doen 

aan de voorrondes kunnen de deelnemers zich kwalificeren. Per wedstrijd staat 

het vast op  welke afstanden de zwemmers kunnen starten.  

* Minioren Clubmeet: een wedstrijd waarin de minioren van de verenigingen 

de strijdt tegen elkaar aangaan. Net als bij de VC worden de prestaties van de 

zwemmers omgezet in punten en de beste vereniging wint en mag naar de 

landelijke finale. Deze wedstrijd vindt meestal in november plaats.                       

* Uitnodigingswedstrijden. Er zijn een heleboel wedstrijden die hieronder 

vallen. Dit kan zowel binnen als buiten de provincie zijn. Ook verstaan we hier 

buitenlandse wedstrijden onder. En natuurlijk onze eigen Zechstein 

Zwemtoernooi. Sommige uitnodigingswedstrijden hebben een 

verenigingsklassement, bijv. de Gervobokaal. Hiervan word dan ook gevraagd om 

je liever niet af te melden. De meeste wedstrijden zijn voor je individuele prestatie 

(medaille wedstrijden en limietwedstrijden).Sommige wedstrijden zijn alleen voor 

een bepaalde doelgroep. 
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Open water wedstrijden 

Open waterzwemmen is de tak van wedstrijdzwemmen die plaats vindt in  

 het open water. Er wordt gezwommen in meren, rivieren en plassen.  

Daarnaast kan er ook in open zee worden gezwommen. 

Er is een rijke traditie in zwemwedstrijden in het openwater. Sommige wedstrijden 

worden reeds meer dan 50 jaar jaarlijks georganiseerd. 

We onderscheiden prestatietochten en wedstrijden bij het open water zwemmen. 

Er wordt in Nederland gezwommen in twee categorieën: 

Open Water Zwemmen: wedstrijden met afstanden tot en met 10 km vrije 

slag en schoolslag. In deze categorie is er een  open water competitie en 

zijn er  Nationale Kampioenschappen (ONK) over de afstanden 5 en 10 km 

vrije slag alsmede 3 km voor senioren schoolslag,  Masters vrije slag en 

junioren vrije slag. 

 

Marathonzwemmen: afstanden boven 10 km. De bekenste en oudste 

marathon in Nederland is de zwemtocht over het IJsselmeer (van Stavoren 

naar Medemblik). 

 

 

Zechstein Zwemtoernooi  
Het internationaal zwemtoernooi  van Z&PC Bubble geldt sinds 1975 als het 

grootste jeugd zwemtoernooi van Nederland. Jaarlijks komen zwemmers uit heel 

Nederland in de herfst vakantie naar Veendam om deel te nemen aan een 

toernooi welke uniek genoemd mag worden. Topsport en gezelligheid gaan tijdens 

dit weekend hand en hand. Na de verscherpte regels met betrekking tot 

overnachtingen gedurende het toernooi  kent het toernooi een maximum aantal 

van 800 deelnemers. Het toernooi heet  sinds 2014 ‘Zechstein Zwemtoernooi'! 

  

Clubkampioenschappen  

Eén per jaar worden er clubkampioenschappen gehouden. Deze wedstrijden 

worden gezwommen in de trainingsuren. Iedereen wordt er verwacht, er is geen 

inschrijfgeld, er zijn wel prijzen.  

 

 

5.8 Eten voor de wedstrijd 

 

Eten voor de wedstrijd Voor een wedstrijd is het belangrijk dat je niet teveel eet. 

Natuurlijk moet je geen honger  lijden, maar je moet niet gaan zwemmen met een 

zware en volle maag.  Een lekkere suggestie om te eten voor een wedstrijd zijn, 
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afhankelijk van het tijdstip dat de  wedstrijd wordt gehouden: kip met rijst, 

spaghetti, macaroni en (wit-)brood met jam e.d. 

  

5.9 Wat neem je mee naar een wedstrijd? 

 

Voor een wedstrijd is het van groot belang dat je je zwemtas goed inpakt. 

Behalve dat alles  erin moet passen is het natuurlijk hartstikke vervelend als je er 

op een wedstrijd achter moet  komen dat je je zwembroek of badpak bent 

vergeten, waardoor je in het ergste geval niet mee kan  zwemmen.  Het is 

verstandig om voldoende badgoed (badpakken of zwembroeken) mee te nemen.  

Uiteraard is het niet verplicht, maar als je tijdens een wedstrijd meerdere 

zwembroeken of  badpakken bij je hebt kun je elke keer dat je gezwommen hebt 

een droog badpak aantrekken  wat natuurlijk veel lekkerder zit dan natte 

badkleding.   Om de spieren op temperatuur te houden zijn slippers, short en 

poloshirt van groot belang.  Tevens is het goed wat drinken mee te nemen en 

licht verteerbaar voedsel. Uiteraard eet je  tijdens een wedstrijd geen chips en 

drink je geen koolzuurhoudende drank.       

De lijst van spullen die je meeneemt kan er als volgt uit zien. 

 • Zwembroeken/ badpakken   

 • Zwembril(len)  

 • Badmuts(en)  

Alle nieuwe selectieleden krijgen 2 Bubble badmutsen uitgereikt. Deze dient men 

tijdens de zwemwedstrijden te dragen. 

 • Slippers (eventueel sokken en gymschoenen voor warme voeten)  

 • Eén of meer handdoeken 

 • Bubble Poloshirt  

 • Bubble short 

 • Bubble trainingspak (selectie) 

 • Goede (Bubble) zwemtas  

 • Licht verteerbaar voedsel  

 • Bidon met sportdrank of iets anders 

    

 

Neem voldoende eten en drinken mee naar de wedstrijd. Voor meer info zie onze ZPC 

Bubble website.. wat te doen als je een wedstrijd zwemt…. 
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5.10 De wedstrijd zelf 

 

Inzwemmen  

Als we bij het zwembad zijn aangekomen wachten we netjes in de hal bij elkaar tot 

we de kleedkamers in mogen om te gaan omkleden.  

Neem na het omkleden ALTIJD al je spullen mee de zwemzaal in. Het is de 

bedoeling dat we gezellig met zijn allen bij elkaar gaan zitten.  

De ploegleider zal dan aangeven wanneer het tijd is om te mogen inzwemmen. 

Tijdens het inzwemmen mag er NIET gedoken worden om ongelukken te 

voorkomen. Het is tijdens het inzwemmen de bedoeling om sowieso rustig in te 

zwemmen om de spieren goed los te maken.  

Denk hierbij aan onderwaterfase, slagen tellen na de vlaggetjeslijn (geldt alleen 

voor de rugcrawl), probeer wat keerpunten op snelheid te maken en als er 

wisselslag op het programma staat probeer dan het keerpunt van rug naar school.  

De tweede helft van het inzwemmen worden de buitenste 2 banen (meestal baan 

1 en 5 of baan 1 en 6) ter beschikking gesteld om te sprinten. De zogenaamde 

SPRINTBANEN)  

Hier geldt een 1 richtingsverkeer.  

De zwemmer gaat bij een sprintbaan in de rij staan en wacht netjes tot hij of zij 

aan de beurt is. Op het startblok steekt men dan de hand in de lucht, zodat de 

coach of ploegleider kan zien dat de zwemmer er klaar voor is.  

Aan het einde van de baan krijgt de zwemmer van de coach z’n tijd en eventuele 

aandachtspuntjes voor in de wedstrijd te horen.  

Na het inzwemmen goed afdrogen, aankleden.  

Natuurlijk is het de bedoeling dat we tijdens het wachten tot we zelf moeten  

zwemmen de andere zwemmers aanmoedigen.  
 

En dan begint de wedstrijd 

Nu ben je zelf aan de beurt om te mogen zwemmen.  

 De ploegleider houdt in de gaten wanneer er een zwemmer naar de voorstart  

 moet. Van de jeugd en senioren wordt verwacht dat ze dit zelf een beetje in  

 de gaten houden.  Eventueel van tevoren alvast wat rek- en strek oefeningen  

doen in combinatie met inzwaaien.  

De allerkleinsten worden naar de start begeleid door de ploegleider.  

Als je het startkaartje krijgt loop je naar het desbetreffende startblok en wacht tot 

je aan jouw wedstrijd mag beginnen. Je geeft dan het startkaartje aan de 

tijdwaarnemer en noemt je naam .   

Van tevoren wordt je serie met je naam en baannummer nog eens omgeroepen 

door de speaker.  

Als het eerste fluitsignaal klinkt, dan klim je op het startblok. Hierna klinkt het  
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OP UW PLAATSEN en gaat het startsignaal af. Dat kan een fluitsignaal zijn,  

een startpistool of een piepje van een startmachine ( bij elektronische  

tijdwaarneming.) Bij rugcrawl springt de zwemmer na het eerste fluitsignaal 

 in het water. Bij het tweede fluitsignaal moet hij of zij aan het blok hangen, waarna 

het OP UW PLAATSEN klinkt.  

Degene die een valse start maakt wordt gediskwalificeerd.  

 

Als je dan klaar bent met zwemmen en goed hebt aangetikt, dan wacht je tot  

iedereen in de serie klaar is met zwemmen. Als de laatste heeft aangetikt,  

dan mag je onder de lijn door om het bad via het trappetje te verlaten.  

Bij sommige wedstrijden is er sprake van een DUITSE start.  

Dat wil zeggen dat als de laatste in de serie heeft aangetikt iedereen in het  

water blijft liggen tot de volgende serie gestart is. Dit wordt bijvoorbeeld bij  

hele drukke wedstrijden gedaan om tijd te winnen.  

  

Bij de meeste wedstrijden wordt er ergens in het zwembad een lijst met  

uitslagen opgehangen. Zwemmers kunnen hierop kijken wat hun eindtijd is  

en als hoeveelste ze zijn geëindigd.  

 Soms staan er diskwalificatiecodes achter. Onthoudt deze en geef ze aan de  

trainer door, zodat deze kan uitleggen wat een zwemmer fout heeft gedaan  

en dat met de zwemmer kan doornemen zodat het de volgende keer niet  

fout gaat. De uitslagen worden ook op de website gezet.  

 

De jury  

Tijdens de wedstrijden zijn er een aantal mensen van de KNZB (Koninklijke 

Nederlandse Zwembond) aanwezig, die de wedstrijd goed en vlot laten verlopen. 

De wedstrijd staat onder leiding van de scheidsrechter. Bij de start fluit hij de 

deelnemers ter attentie, waarna de starter het commando „op uw plaatsen‟ geeft 

en de zwemmers wegfluit van de start. Aan de kanten lopen tijdens de race twee 

kamprechters met de zwemmers mee. Deze controleren of de slag goed wordt 

uitgevoerd en bepalen de volgorde waarin de zwemmers aantikken. Achter de 

startblokken en aan de overzijde zitten de klokkers/keerpuntcommissarissen, 

meestal bestaande uit ouders van zwemmers. Zij beoordelen of de keerpunten naar 

behoren worden uitgevoerd en nemen de gezwommen tijd op.  Wat minder in beeld 

bij de wedstrijden is het jurysecretariaat. Deze verzorgt de juiste uitslagen en 

verwerkt voor aanvang van de wedstrijd de wijzigingen. Al deze mensen bij elkaar 

houden in de gaten of alles volgens de reglementen verloopt. Als dat niet het geval 

is wordt de zwemmer door de scheidsrechter gediskwalificeerd. 
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Sportiviteit is de basis…. 

 

Er zijn een aantal algemene regels waar men zich aan dient te houden tijdens een  

wedstrijd: 

 Houd het leuk voor jezelf en anderen en laat de officials ongestoord hun werk 

doen. Doe een stapje voor ze opzij en lever geen commentaar. Ze staan er 

ook voor jou! 

 Je bent in clubkleding bij een wedstrijd aanwezig.  

 Meldt aan de ploegleider dat je bijv. even naar de wc bent of naar je ouders,  

zodat we niet door het hele zwembad naar zwemmers moeten zoeken.  

 Toon interesse voor mede zwemmers ( d.m.v. aanmoedigen)  

 Volg de aanwijzingen van de ploegleider/trainer/coach op. 

 Stilte voor de start en altijd rust en achter het startblok. 

 Laat geen rommel achter op de banken en tribune. Ligt het er toch na een  

wedstrijd, ruim het dan even op.  

 Rustig lopen! Het kan overal glad zijn. Nooit op blote voeten gaan lopen.   

 Probeer tijdens de competitie zo lang mogelijk bij de wedstrijd te blijven, met  

oog op estafettes. De mensen die daarin zwemmen, ook al is het aan het  

einde van de wedstrijd vinden het ook erg fijn als er nog mensen zijn die ze  

willen aanmoedigen.  

 Je kunt alleen vroegtijdig vertrekken na toestemming van de ploegleider 

 

    

 6.  Diversen  

 

6.1 Vertrouwenspersoon 

 

VERTROUWENSPERSOON 

 

  

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we 

als Bestuur van Z&PC Bubble er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met 

elkaar omgaat, is dit niet altijd het geval. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld 

(seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen 

oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een 

trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze 

gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen. 

 

Doet zich onverhoopt ongewenst gedrag voor, dan ziet het Bestuur van Z&PC 

Bubble graag dat men zo nodig een beroep doet op de ondersteuning van een 
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vertrouwenspersoon. Wij benadrukken, dat ook jongere jeugdleden, of hun ouders 

namens hen, hiervan gebruik kunnen maken. 

 

  

Meer informatie over hoe je in contact kunt komen met een vertrouwenspersoon 

kun je vinden via onderstaande link: 

 

Vertrouwenspersonen 

KNZB:  http://www.knzb.nl/knzb/seksuele_intimidatie_vertrouwenspersoon/ 

 

  

of via het vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF: http://www.npz-

nrz.nl/index.php?sid=191 

 

Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. 

De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er 

geen bereikbaarheid. 

 

  

Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander 

vertrouwd lid van onze vereniging. 
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6.2  Code Blauw: Zwem Sportief! 

 

Wat is Code Blauw? 

 

Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we 

ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze 

ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op 

een positieve manier met elkaar, met de sport en de faciliteiten om te gaan. 

 

Code Blauw: staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier! 

Wij streven naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar 

omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te 

voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.  

 

Ook ZPC Bubble staat achter code blauw! 

 

6.3   Waterpolo  

  

De Zwem- en Poloclub Bubble heeft, zoals de naam al verraadt, naast de 

zwemafdeling ook een afdeling waterpolo.  

Jongens en meisjes die zin hebben om echt te 

gaan waterpoloën, kom gerust eens kijken en 

meedoen bij een training. De trainer wil jullie 

graag alles vertellen over het jeugd waterpolo.   

 

ZPC Bubble heeft een aantal waterpolo teams. 

Een heren team, een dames team, een 

aspirantenteam en een pupillen team. Dit 

betekent dat er voor elk wat wils is. Tijdens de 

training van waterpolo, wordt er niet alleen maar een balletje gegooid, maar er 

wordt ook sterk gelet op techniek. Bij waterpolo is het zwemmen met een bal 

beduidend anders dan het zwemmen zonder bal. Ook wordt erop gelet op tactiek 

en of je oog hebt voor spelmomenten. Ook wordt er gewerkt aan de conditie. Kijk 

voor meer informatie over trainingstijden en dergelijke op de website van 

Bubble. 

  



 

29 

 

 
 

 

 

 6.4    Activiteitencommissie  

  

Naast het zwemmen zijn er nog diverse andere activiteiten in of buiten het water. 

Om dit voor te bereiden en te organiseren is de activiteiten commissie in het leven 

geroepen. Zij bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die regelmatig 

activiteiten organiseren voor leden en ouders. Zij verzorgen onder andere het 

jaarlijkse clubweekend, sponsorzwemmen, de Sint-Nicolaasviering, kinderbingo, 

diverse leuke workshops voor leden en/of ouders, de avond4daagse, de jaarlijkse 

spooktocht en eventuele andere activiteiten. 

 

 6.5  Gevonden voorwerpen  

  

Voor gevonden of verloren voorwerpen kun je terecht bij iemand van de 

zwemcommissies tijdens trainingen in het zwembad.  

  

 

 6.6  Ouderbetrokkenheid 

 

Ouders zijn meer dan anderen in staat hun kinderen aan te sporen tot sport en 

bewegen. Bijvoorbeeld door ze te stimuleren en te enthousiasmeren en door zorg 

te dragen voor de contributie en de benodigde materialen, het faciliteren. Ze 

kunnen ook een positieve rol vervullen als vrijwilliger bij de sportvereniging door 

er zelf te sporten en er actief te zijn. 

 

Vrijwilliger zijn bij de sportvereniging: 

 

Ouders die als vrijwilliger actief zijn bij de sportvereniging geven het signaal af dat 

vrijwilligerswerk doen in de sportvereniging erbij hoort. Een mooie bijkomstigheid 

is dat ze hun kinderen ook kunnen stimuleren om actief te worden voor de 

sportvereniging. Ook voor de ouders zelf kan betrokkenheid bij de sportvereniging 

een leerzame en sociale ervaring zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld bekend raken met 

het verenigingsleven, zelf gemotiveerd raken om te gaan sporten, meer contacten 

krijgen met andere ouders of vaardigheden ontwikkelen door het vrijwilligerswerk 

dat ze doen. 
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ZPC Bubble kan niet zonder vrijwilligers. Onze zwemclub is dan ook erg blij met 

de grote groep vrijwilligers die meehelpen met de organisatie, de trainingen, de 

wedstrijden en alle andere zaken die een club als de onze draaiende houdt.  

 

ZPC Bubble heeft continu vrijwilligers nodig. Vanuit het bestuur wordt voortdurend 

gezocht naar mensen die bereid zijn, in welke vorm dan ook, een bijdrage te 

leveren. Niet alleen omdat dat noodzakelijk is om onze vereniging draaiende te 

houden, maar ook omdat vrijwilligers uiteindelijk een belangrijk deel van het 

verenigingsleven bepalen. Kortom, het is niet alleen noodzakelijk, maar vooral ook 

leuk om samen ZPC Bubble vooruit te helpen. Vanzelfsprekend zijn we blij met 

iedereen die bereid is om een deel van zijn of haar vrije tijd in te investeren. Wij 

kunnen u verzekeren dat het een waardevolle investering is. 

 

Voor meer info: 

secretaris@zpcbubble.nl 

  

 

 7. Administratieve zaken 

 

7.1 Contributie en aanmelding bij ZPC Bubble 

 

Wanneer je lid wilt worden van Zwem- en Poloclub Bubble , vraag dan naar het  

aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij de trainers. Ook ligt het formulier bij 

de kassa van zwembad Tropiqua. Voor aanmelding als lid kun 3 x gratis meetrainen. 

 

Contributie 2017 

Zie de website voor de actuele bedragen. 

 

Dit zijn de tarieven zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van ZPC 

Bubble. Genoemde bedragen zijn inclusief de bondscontributie van de KNZB. 

  

Betaling Contributie :  

Betaling van de contributie kan alleen via automatische incasso door ZPC Bubble. 

Banknummer ZPC Bubble:  NL42 INGB 06657914 53  

 

Wedstrijddepot: 

Elke zwemmer die deelneemt aan wedstrijden heeft een zwemdepot. Wanneer 

wordt deelgenomen aan wedstrijden wordt deze wedstrijd uit het depot betaald. 
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Regelmatig worden leden op de hoogte gebracht van de stand van het depot. Welke 

zwemmers meedoen krijgt de depothouder door van de technische commissie. Voor 

financiële vragen mail naar de penningmeester, penningmeester@zpcbubble.nl Het 

depotoverzicht laat zien welke inkomsten en uitgaven van het depot zijn gedaan.  

Staat het eindsaldo onder kolom Debet dan is het eindsaldo negatief. De 

vraag is dan om het aan te vullen. Staat het eindsaldo onder kolom Credit dan is 

het eindsaldo positief.  Depotrekening ZPC Bubble  NL 53 INGB 0652 7563 95 : 

vermeld hierbij aanvulling depot met naam van de zwemmer. 

 

Opzegging lidmaatschap 

Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per mail naar  

E-mail: ledenadministratie@zpcbubble.nl   

 

Bij opzegging is 3 maanden na de maand van opzegging contributie verschuldigd, 

behalve bij zwemvaardigheid. 

 

7.2 Verzekering  

 

Tijdens de trainingen en de wedstrijden zijn de zwemmers via het K.N.Z.B.-

lidmaatschap verzekerd. Voor de trainingen geldt die verzekering alleen binnen het 

zwembad, zodat de zwemmers gedurende die tijd ook binnen het zwembad dienen 

te blijven.    

  

7.3 Medicijngebruik  

 

Gebruik je medicijnen, meldt dit dan aan de trainer. Hij kan er dan rekening mee 

houden en weet hoe te handelen mocht er iets met je gebeuren tijdens het trainen.    

Let op: de mensen van de vereniging mogen geen medicijnen geven. En kunnen 

niet alle problemen ter plekke oplossen. Het is wel in ieders belang om de nodige 

specifieke kennis te delen om aangename situaties te voorkomen! 

  

  


