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Dendermondse Zwemvereniging Olympos VZW 
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9200 Dendermonde 
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Reknr: BE29 8508 8504 4364 

 

 

Huishoudelijk en Sportief reglement 2014 - 2015 

 

1. Inleiding 
 

Dat zwemmen een gezonde sport is moet niet meer worden aangetoond. Dokters raden zowel 

jongeren als ouderen aan om regelmatig te gaan zwemmen, en dit om verscheidene redenen: 

overgewicht, spierontwikkeling, ademhaling, volharding, inzet, enz. 

 

De Dendermondse Zwemvereniging wil ertoe bijdragen dat haar leden met plezier leren en komen 

zwemmen. Normen en waarden bij de beoefening van de sport vinden wij belangrijk. Onze opdracht 

is de gemeenschappelijke belangen van de individuele leden te beschermen en te bevorderen en 

de ontwikkeling van het volle potentieel van de sporter aan te moedigen. 

 

Het zwembad moet een ontmoetingsplaats zijn waar jongeren gezamenlijk met plezier en voldoening 

kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, vervat in een gedragscode. 

De trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie 

voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragscode. Bij overtreding van de regels 

kunnen sancties volgen.  

Onderstaand reglement geldt dan ook voor ALLE leden: competitiezwemmers, leden van de 

zwemschool, conditiezwemmers, masters, waterpolo. 

 

Als zwemclub hebben wij een waaier aan mogelijkheden gecreëerd waarin we zowel de jongeren als 

de ouderen de kans willen geven deze gezonde sport in clubverband te beoefenen. 

Uit dit huishoudelijk reglement mag blijken dat wij getracht hebben een degelijke structuur uit te 

bouwen om, binnen de beperkingen (zoals beschikbaarheid van zwemwater en trainers) een zo ruim 

mogelijk publiek te kunnen bereiken zodat iedereen zo goed mogelijk aan zijn trekken komt en vlot 

doorstromen binnen de club mogelijk wordt. 

 

2. Algemeen 

Doelstelling 

De Dendermondse Zwemvereniging  wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed 

mogelijk laten zwemmen. Enthousiasme, inzet en plezierbeleving zijn daarbij de belangrijkste 

elementen. Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, zwemmers 

en ouders te bevorderen. 
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Over wie en wat gaat het ? 

Iedereen die lid is of lid wenst te worden moet van de reglementen op de hoogte zijn. Voor 

minderjarigen geldt bovendien dat de ouders op de hoogte moeten zijn van deze gedragscode. Ze 

moet immers door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hier kunnen en 

durven op aanspreken. Goede omgangsnormen vormen ten allen tijden het uitgangspunt voor ons 

handelen.  

Het gaat over hoe we met elkaar willen omgaan, over wat we normaal vinden en wat we niet 

normaal vinden. Het gaat dus over regels binnen onze club, wat we eronder verstaan en wat er 

gebeurt indien leden zich niet aan deze regels houden. 

 

3. Algemene gedragsregels 
 

Het bestuur vraagt nadrukkelijke aandacht voor volgende waarden en normen vóór, tijdens en na de 

beoefening van de sport. De uitgangspunten hiervoor zijn: 

 

 we gedragen ons altijd sportief, ook wanneer anderen minder sportief zijn 

 we kunnen omgaan met ons verlies, kunnen verliezen is ook een deel van de sport 

 we hebben respect voor iedereen; we aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren 

niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, 

prestaties en dergelijke 

 we schelden en pesten niet 

 we gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld 

 we blijven van elkaars spullen af 

 we houden het complex en de omgeving proper en dragen zorg voor het gebruikte materiaal 

 sport is er voor iedereen, we steunen onze medezwemmers om hun eigen doel te bereiken 

 gebruik van alcohol en drugs is uit den boze, er geldt eveneens een absoluut rookverbod 

 

Opmerking: Tijdens de clubactiviteiten en/of wedstrijden waaraan DZO deelneemt of meewerkt, 

kunnen foto’s en/of beeldmateriaal genomen worden van u en/of uw kinderen. Deelname aan deze 

activiteiten betekent dat u toestemming verleent dat de vereniging deze beelden gebruikt in het 

kader van haar werking zoals o.m. website, folder, clubblaadje. DZO zal op haar beurt deze beelden 

niet verspreiden voor commercieel gebruik, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de ouders/voogd. 

 

4. Gedragsregels voor de zwemmer 

Stiptheid en aanwezigheden 

 Stiptheid. Wees tijdig aanwezig in het zwembad voor de training of de les. Blijf niet hangen in 

de hal, kleedkamers of douches. 

 We dragen een badmuts van de club! 

 Volg de lessen zo regelmatig mogelijk, zwemmers die meer komen maken sneller vorderingen 
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 Indien de zwemmer méér dan 2 weken afwezig is omwille van ziekte vragen wij u om te 

verwittigen via mail naar dzo@hotmail.be of telefonisch 0478/08 47 58 

 Voor de (pre)competitiezwemmers gelden bijkomende afspraken 

-> zie hoofdstuk 8 

 

Gebruik van de kleedkamers 

 De kleedkamers worden uitsluitend gebruikt om zich om te kleden en dienen na elk gebruik 

netjes achtergelaten te worden. In iedere kleedkamer staan vuilbakken, gebruik ze! 

 Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sierraden, gsm, geld enz.). De club is niet 

verantwoordelijk voor het zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen. 

 De zwemmers dienen uiterlijk na 15 minuten de kleedkamers verlaten te hebben. 

 Verdeling kleedruimtes: 

 kleedkamer 1 -> grote jongens 

 kleedkamer 2 -> grote meisjes 

 kleedkamers 3 – 5 en 6 -> gemengd, ouder toegelaten 

 kleedkamer 7 -> grote meisjes  

 

Het spreekt voor zich dat het naleven van bovenstaande regels, alleen kan mits het 

engagement van de ouders. 
 

5. Gedragsregels voor de ouders 

 

 Het is de ouders niet toegestaan om tijdens de zwemlessen of trainingen het zwembad te 

betreden, overeenkomstig de voorschriften van het zwembad. 

 Kinderen die zich nog niet alleen kunnen omkleden kunnen zich door één ouder/begeleider 

laten vergezellen in de door de club aangewezen kleedruimtes, met name 3, 5 en 6. 

 Kinderen kunnen gerust douchen na de zwemles. Ouders zijn in de doucheruimte, 

overeenkomstig de voorschriften van het zwembad, niet toegelaten! 

 Volwassenen zijn het onderling niet altijd eens, dat is onvermijdelijk. Ga echter nooit in discussie 

met de trainer/lesgever van uw kind. Neem tijd om uw visie te beredeneren/argumenteren en 

maak uw standpunt op een genuanceerde wijze duidelijk aan de juiste persoon (zie verder). 

 Voor vragen met betrekking tot de sportieve werking van onze club kunt u altijd terecht bij de 

trainer/lesgever na de zwemles. Voor vragen inzake niet-sportieve aspecten contacteert u de 

door het bestuur aangeduide verantwoordelijke (zie verder).  

 Lidgelden worden niet terugbetaald wanneer leden het seizoen vroegtijdig beëindigen. 

 

6. Sancties bij niet-naleving 

 
Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen door het bestuur (eventueel na overleg 

met lesgever en/of trainer) sancties genomen worden. Deze kunnen onder andere bestaan uit 
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waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden, gedwongen groepswijziging, tot zelfs 

ontslag als lid van de vereniging.  

Alle aanleidingen tot sancties zijn een zaak ter beoordeling van het bestuur. 

 

De te volgen procedure luidt als volgt: 

 

 Trainer/lesgever/competitiecoördinator, zwemmer en/of betrokken ouder stelt de 

verantwoordelijke binnen het bestuur in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de 

trainer/lesgever/competitiecoördinator direct tot het verwijderen van de zwemmer van de 

training/wedstrijd is overgegaan, dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij de 

verantwoordelijke, dit ter vastlegging van het gebeurde. 

 In geval van misdragingen worden steeds beide partijen gehoord door de 

competitiecoördinator.  

 De competitiecoördinator zal de overtreding met het voltallige bestuur bespreken. De door 

het bestuur genomen bindende beslissing in de genomen sanctie, zal schriftelijk worden 

meegedeeld aan het betreffende lid, trainer, lesgever en/of diens ouder(s). 

 Het in herhaling vallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, die reeds eerder met 

een waarschuwing werden bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot 

verder gaande sancties in de vorm van schorsing of uitsluiting. 

 

7. Structuur van de club 

Zwemschool 

De beslissing voor de overgang van een zwemmer naar 

een volgende baan gebeurt uitsluitend door de betrokken 

trainers. 

 

Het zwemseizoen is opgedeeld in blokken of periodes:   

 

 1ste  periode : begin schoolvakantie tot eind 

december 

 2de  periode : na nieuwjaar tot eerste week april 

 3de periode : eerste week april tot einde juni 

 

De doelstellingen per baan zijn terug te vinden op de 

website van de club, dzo.be/zwemschool.  

 

Competitie  

-> zie hoofdstuk 8 

 

Conditie 

De maximumleeftijd voor conditiezwemmers is 18 jaar.  

In deze groep worden enkel zwemmers toegelaten die  over voldoende techniek  beschikken  en 

voldoende uithouding opgebouwd hebben. Wie  minder dan 4 keer per maand traint kan in een 

volgend seizoen geweigerd worden. 
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Waterpolo 

Waterpolo is één van de sporten die het toelaat fysiek op punt te staan en toch plezier te hebben in 

de sport die je doet. Kunnen zwemmen is noodzakelijk, maar andere vaardigheden zoals 

balbeheersing, kracht en spelinzicht zijn even belangrijk. We onderscheiden twee waterpolo teams 

 
Jeugdteam 

De zwemtechnieken aangeleerd in de zwemschool worden op speelse wijze uitgebreid en toegepast 

in een teamsport (na baan 1 of precompetitie). Er wordt niet alleen de nadruk gelegd op specifieke 

zwemtechnieken en balbeheersing, maar ook op inzet en "team-spirit". Indien het aantal spelers dit 

toestaat, wordt er een ploeg ingeschreven in de jeugdcompetitie. Zowel meisjes als jongens zijn 

welkom bij de waterpolo en kunnen aan de jeugdcompetitie deelnemen.  

 

Seniorenteam 

De overgang van het jeugdteam naar het seniorenteam wordt uitsluitend beslist door de betrokken 

trainers. Dit kan in principe vanaf 15 jaar, maar hangt ook af van het niveau van de zwemmer. Naast 

zwemtechnieken en balbeheersing vormt tactiek een belangrijke onderdeel van de trainingen.  

 
Voor andere kandidaat-waterpolospelers (bv. externen of zwemmers uit de conditiegroep) geldt dat 

de betrokken trainers beslissen tot welk team ze behoren en of ze aan competitie kunnen deelnemen. 

 

Masters 

De minimumleeftijd om zich aan te sluiten bij de masters is 18 jaar.  

Het zwemmen in deze groep is vrijblijvend en ieder stelt zijn eigen objectief, in functie van zijn kunnen 

en motivatie.  Het is echter de bedoeling om in deze groep zwemmers toe te laten om de zwemsport 

op hun niveau te beoefenen. 

Binnen deze groep vindt men zowel gemotiveerde sporters die jaarlijks verschillende wedstrijden 

zwemmen, als zwemmers die hun conditie willen op peil houden en vrijblijvend hun "meters" komen 

doen en minder ervaren zwemmers die hun techniek wat willen bijschaven. 

 

8. Competitie 
 

Het doel van deze groep is het optimaliseren van de zwemmer zijn kunnen, met als doel deel te 

nemen aan wedstrijden op competitie niveau. Men wil de prestaties, zowel snelheid als stijl, 

verbeteren. Hiervoor bestaat echter slechts één middel: veel, regelmatig en met volle inzet komen 

trainen. 

 

Gedragsregels 

 Naargelang de groep zijn er minimum aanwezigheden op training vereist, hou je hieraan 

teneinde deel te blijven uitmaken van de (pre)competitie. Zo niet zal de zwemmer 

doorverwezen worden naar de conditie en/of waterpolo. 

 Afwezigheden worden –indien mogelijk- vooraf gecommuniceerd naar de verantwoordelijke 

lesgever/trainer. Indien dit niet kan dan doe je dit alsnog zo spoedig mogelijk na de gemiste 

les/training. Zo niet zal je afwezigheid als ongeldig genoteerd worden. 

 Bij niet deelname aan wedstrijden omwille van ziekte zorg je voor een doktersattest (binnen de 

5 kalenderdagen) en verwittig je de trainer/afgevaardigde. Indien het doktersattest niet tijdig 

in ons bezit is zal de afwezigheid op wedstrijd aanzien worden als “forfait” en zal er een boete 

volgen die door de zwemmer zelf dient betaald te worden. 
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 Wie te veel trainingen mist kan door de trainer geschrapt worden voor deelname aan 

wedstrijden. 

Toelatingsvoorwaarden om binnen de competitiegroepen te trainen 

 

Medisch attest 

Zwemmers die willen deelnemen aan officiële wedstrijden dienen een medisch attest voor te leggen 

alvorens een competitievergunning aan te vragen bij de Zwemfederatie. Het aanvragen van de 

competitievergunning gebeurt door de competitieverantwoordelijke/sportsecretaris. 

 

Trainingsuren – minimale aanwezigheid op trainingen 

Onderstaand de trainingsuren in functie van leeftijd en groep. De vermelde trainingsuren gelden als 

indicatief gemiddelde voor het ganse kalenderjaar (exclusief intensievere trainingsperioden). Zo kan 

er ter voorbereiding op bepaalde wedstrijden een verhoogde aanwezigheid vereist zijn. Hiervan 

worden de zwemmers ingelicht door de trainer/lesgever 

  1 2 3 4 5 6 
maandag   baan 1 precompetitie competitie competitie baan 5 baan 6 

      17u-18u 16u45-18u15 16u45-18u15     

dinsdag    conditie           

                

woensdag   precompetitie precompetitie competitie competitie competitie conditie 

    13u-14u 13u-14u 13u-14u 13u-14u 13u-14u   

donderdag   baan 1   competitie competitie baan 5 baan 6 

        16u45-18u15 16u45-18u15     

vrijdag   precompetitie precompetitie competitie competitie competitie competitie 

    17u-18u 17u-18u 16u45-18u15 16u45-18u15 16u45-18u15 16u45-18u15 

zaterdag 1e baan 1 conditie competitie competitie baan 5 baan 6 

        18u-19u 18u-19u     

  2e precompetitie precompetitie competitie competitie competitie competitie 

    19u-20u 19u-20u 19u-20u 19u-20u 19u-20u 19u-20u 

 

 Vanaf niveau precompetitie geldt een verplichte minimale aanwezigheid van 70% 

 Vanaf niveau competitie geldt een verplichte minimale aanwezigheid van 80% 

 Vanaf niveau competitie kern geldt een verplichte minimale aanwezigheid van 90% 

 

In functie van het niveau van de zwemmer, zijn tijdelijke fysieke toestand en zijn/haar leeftijd kan 

hiervan tijdelijk worden afgeweken op advies van de trainer. 

 

 

Deelname aan stages  

Doel van de door de club georganiseerde stage(s) is de voorbereiding op een belangrijke wedstrijd, 

hetzij Zomercriterium, Belgische Jeugd Kampioenschappen of Belgische Kampioenschappen. 

 

Deelnemen aan de stage impliceert deelname aan één van bovenvermelde wedstrijden. Leden die 

om een of andere reden niet deelnemen aan de door de club ingerichte stage kunnen evenwel 
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deelnemen aan het Zomercriterium mits het volgen van de trainingen die door de club ter 

voorbereiding op de wedstrijd georganiseerd worden.  

 

Deelname aan wedstrijden en selecties 

 Het wedstrijdprogramma wordt opgesteld door de trainer en tijdig gecommuniceerd via de 

website van de club (dzo.be/competitie/wedstrijden). De wedstrijden worden geselecteerd in 

functie van leer- en prestatiedoelen, vandaar dat men naargelang de groep zal deelnemen 

aan andere wedstrijden.  

 Deelname aan wedstrijden binnen de competitiegroep is verplicht! Regel is dat er 

deelgenomen wordt aan 70% van de aangeboden wedstrijden. 

 Indien een zwemmer de limiet zwemt voor een bepaalde selectie (bvb. Future Team, Vlaamse 

Zwemfederatie, Driekamp…) dan wordt de zwemmer verondersteld het volledige programma 

te aanvaarden.  

 Bij stopzetting van deelname aan bepaalde selecties/activiteiten/wedstrijden zullen de door 

de club reeds gemaakte onkosten doorgerekend worden. 

 Afwezigheid omwille van ziekte: zie pagina 5 “gedragsregels” 

 In- en uitschrijven van lopende wedstrijden gebeurt via de website 

 De zwemmer draagt tijdens wedstrijden de T-shirt van de club en zwemt met een badmuts 

met clublogo. Dit in het bijzonder wanneer de zwemmer de club vertegenwoordigt op het 

podium. 

 Tijdens wedstrijden voorziet men voldoende water/sportdrank, evenals voeding (bij voorkeur 

pasta) en volgt verder de richtlijnen van de trainer op. 

 De zwemmer start minimaal 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd met het 

inzwemprogramma dat door zijn/haar trainer wordt opgelegd. Na elke wedstrijd wordt er 

indien mogelijk voldoende los gezwommen en ontspannen. 

 Zonder goedkeuring van de trainer/afgevaardigde wordt elke zwemmer verondersteld tot de 

afloop van de wedstrijd te blijven. In géén geval vertrekt een zwemmer zonder zijn/haar 

trainer/afgevaardigde hierover te informeren. 

 Deelname aan finales is verplicht, tenzij anders aanbevolen door de trainer. 

 Eventueel behaalde medailles dienen door de zwemmer zelf afgehaald te worden 

 

 

Evaluatie zwemseizoen en groepsovergangen 

Gedurende het zwemseizoen worden alle (pre)competitiezwemmers geëvalueerd op volgende 

punten: 

1. Aanwezigheid, inzet en attitude op trainingen (incl. droogtraining) 

2. Deelname aan wedstrijden 

3. Behaalde prestaties en algemene evolutie als sporter, zowel fysiek als mentaal 

Rekening houdend met bovenvermelde criteria kan een zwemmer op advies van het trainerscomité: 

 

1. Verder evolueren als sporter in de groep waarvan hij/zij reeds deel uitmaakte 
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2. Doorstromen naar een volgende groep  

 

3. Doorverwezen worden naar het recreatief zwemmen (conditiezwemmen) en/of waterpolo 

 

Bovenstaande beslissing zal steeds schriftelijk worden meegedeeld in de eerste helft van augustus. 

 

 

Alle leden, ouders, trainers/lesgevers, vrijwilligers en overige betrokkenen worden geacht op de 

hoogte te zijn van de inhoud van dit huishoudelijk reglement en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn 

van de vereniging houdt in dat men de regels accepteert.  

Een exemplaar van dit huishoudelijk reglement wordt aan ieder nieuw lid bezorgd bij inschrijving in de 

club en is steeds ter inzage op de website van de club. Het bestuur is ten allen tijde gerechtigd om 

tussentijds wijzigingen door te voeren aan dit huishoudelijk reglement. Wijzigingen zullen gepubliceerd 

worden via de website. 

 

9. Contactgegevens   

competitiecoördinator/zwemschoolverantwoordelijke  

 Carla Herwege 

 carla.herwegedzo@gmail.com 

tel : 0495/442627 

 

sportieve cel  

 Sven Vekemans 

 sven@vekemansenzoon.be 

tel: 0475/340153 

 

voorzitter  

 Kristof Boon 

 kristofboon@hotmail.com 

 tel: 0485/370433 

 

waterpolo  

 Wim Vandebergh 

 wvdeberg@vub.ac.be 

 tel: 0497/268220 
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