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Voorwoord
Met trots presenteren we de eerste jaargang van de Seizoensgids, geschreven voor het seizoen 20212022. Met de Seizoensgids hebben we een eerste stap gezet in het creëren van een transparante en
duidelijke programmastructuur. Een belangrijke pijler binnen ons nieuwe sporttechnische beleidsplan
voor de periode augustus 2021 tot en met juli 2025. In de Seizoensgids is tevens alle andere (relevante)
informatie rondom het wedstrijdzwemmen terug te vinden.
Na het hectische seizoen 2020-2021 gaan we weer vol goede moed van start aan het nieuwe seizoen.
Hoe het seizoen 2021-2022 zal gaan verlopen is vooraf lastig te voorspellen, maar we blijven positief
en optimistisch ingesteld.
De start van het seizoen 2021-2022 brengt een aantal (grote) veranderingen met zich mee. Bij de
Minioren hebben we met de naamswijzigingen (lees: Techniekschool en Techniekacademie) nog
nadrukkelijker naar voren willen laten komen dat de technische ontwikkelingen van de sporters in die
leeftijdsfase onze hoofdprioriteit is. Achter de schermen is er veel tijd en aandacht besteed aan hoe we
de technische ontwikkeling van onze sporters naar een nog hoger niveau kunnen brengen.
Bij de leeftijdscategorieën Junioren, Jeugd en Senioren is de programmastructuur flink gewijzigd. In de
nieuwe structuur werken we slechts met twee verschillende groepen, waarbij de ambitie van de sporter
meer leidend is en niet zozeer het niveau. We willen iedere sporter de kans geven om het beste uit
zichzelf te halen en met veel plezier de zwemsport te (blijven) beoefenen.
We kijken er naar uit wat de nieuwe ontwikkelingen gaan brengen. Aan alle sporters, ontzettend veel
succes gewenst. Dat het bovenal een stabiel jaar mag worden waarin we mogen blijven genieten van
de zwemsport.
Met sportieve groet,
Namens de Zwemcommissie, coördinatoren en trainers van de afdeling Wedstrijdzwemmen,
Stephan Lokhorst
Hoofdcoach Deltasteur Wedstrijdzwemmen
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De vereniging

DE VERENIGING
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Deltasteur, opgericht in 2000, is ontstaan uit een fusie tussen KZ&PC De Steur uit Kampen en de
Deltazwemmers uit IJsselmuiden. Deltasteur is een zwem- en waterpolovereniging met ruim 400 leden
en behoort hiermee tot een van de grotere zwemsportverenigingen van Nederland. Binnen de
gemeente Kampen behoort Deltasteur in ledenaantallen zelfs tot een van de grootste
sportverenigingen.

Organisatiestructuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het
algehele functioneren van de verenging.
Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene
ledenvergadering (ALV) waarin onder andere
verslag wordt gedaan over de stand van zaken
rondom de activiteiten en financiën.

Bestuur
Deltasteur

De samenstelling van het bestuur:

Vertrouwenspersoon

Waterpolocommissie

Voorzitter Bestuur
Gerard Welten
voorzitter.bestuur@deltasteur.nl

Zwemcommissie

SterZwemmen

Vicevoorzitter Bestuur
Dennis Wildeboer
vicevoorzitter.bestuur@deltasteur.nl
Secretaris Bestuur
Mieke Deuten
secretaris.bestuur@deltasteur.nl
Penningmeester Bestuur
Theo Maat
penningmeester.bestuur@deltasteur.nl

IkZwemPlan

Wedstrijdzwemmen

Masters &
Trimzwemmen

Wedstrijdcommissie

Voorzitter Zwemcommissie
Vacant
voorzitter.zwemmen@deltasteur.nl
Voorzitter Waterpolocommissie
Dennis Wildeboer
voorzitter.waterpolo@deltasteur.nl
Voorzitter Activiteitencommissie
Vacant
voorzitter.ac@deltasteur.nl
Voorzitter PR-commissie
Vacant
pr@deltasteur.nl
Algemeen lid
Vacant
Ledenadministratie
René en Margriet Beens
ledenadministratie@deltasteur.nl
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Vertrouwenspersoon
De kernwaarde veiligheid hebben we hoog in het
vaandel staan binnen Deltasteur.

Bestuur
Deltasteur

Vertrouwenspersoon

Waterpolocommissie

Zwemcommissie

De vertrouwenspersoon luistert naar jouw
verhaal en onderzoekt samen met jou de
mogelijkheden om de situatie op te lossen.
Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld
en vervolgacties zullen altijd in overleg en met
jouw goedkeuring plaatsvinden.
De vertrouwenspersoon kan je helpen om een
klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond
of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
Henrietta Schutte is onze vertrouwenspersoon
binnen Deltasteur. Contact opnemen is mogelijk
via: vertrouwenspersoon@deltasteur.nl

SterZwemmen
Zwemcommissie

IkZwemPlan

Wedstrijdzwemmen

Masters &
Trimzwemmen

De zwemcommissie draagt de verantwoording
voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen de
afdeling Zwemmen. Onder de afdeling
Zwemmen vallen verschillende subafdelingen,
waardoor wij onze leden een passend aanbod in
de zwemsport bieden.
De samenstelling van de zwemcommissie:
Voorzitter Zwemcommissie
Vacant
voorzitter.zwemmen@deltasteur.nl
Secretaris Zwemcommissie
Margriet van den Bosch
secretaris.zwemmen@deltasteur.nl

Wedstrijdcommissie

Penningmeester Zwemcommissie
Vacant
penningmeester.zwemmen@deltasteur.nl
Technisch Coördinator Zwemmen
Henri Kragt
henri.kragt@deltasteur.nl
Algeheel Coördinator Wedstrijden
Mike Bennink
mike.bennink@deltasteur.nl
Algemeen lid
Pieter Bardelmeijer
Arenda Braakman

Als vereniging kunnen we niet zonder onze vrijwilligers. Mocht u als ouder/verzorger een bijdrage willen
leveren binnen de vereniging en lijkt het u iets om plaats te nemen in het bestuur of de
zwemcommissie? Neemt u in dat geval contact op met de voorzitter van het bestuur of de commissie
voor meer informatie.
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Wedstrijdzwemmen
De subafdeling Wedstrijdzwemmen richt zich op
de leden die op een competitief niveau de
zwemsport willen bedrijven. Dit loopt uiteen van
wedstrijden op regionaal niveau tot wedstrijden
op landelijk niveau.

Bestuur
Deltasteur

Vertrouwenspersoon

Waterpolocommissie

Zwemcommissie

SterZwemmen

IkZwemPlan

Wedstrijdzwemmen

In het wedstrijdzwemmen behoort Deltasteur al
jaren tot één van de grotere en stabielere
verenigingen in Regio Oost. In competitief
clubverband draait Deltasteur mee in de één na
hoogste zwemcompetitie, genaamd de AKlasse, met als historisch hoogtepunt de
promotie naar de Hoofdklasse in het seizoen
2017-2018.
Op individueel niveau zijn er ieder seizoen
opnieuw sporters die deelnemen aan de
Nationale Kampioenschappen, waarbij er in het
verleden ook meerdere podiumplaatsen zijn
behaald.
De Hoofdcoach Wedstrijdzwemmen draagt zorg
voor het sporttechnische beleid en wordt daarbij
ondersteund door de coördinatoren van de
verschillende subgroepen.
Hoofdcoach Wedstrijdzwemmen
Stephan Lokhorst
stephan.lokhorst@deltasteur.nl
Coördinator Techniekschool & -academie
Marleen Welten
marleen.welten@deltasteur.nl

Masters &
Trimzwemmen

Wedstrijdcommissie

Coördinator Junioren
Dinand Schutte
dinand.schutte@deltasteur.nl
Coördinator Jeugd en Senioren
Stephan Lokhorst
stephan.lokhorst@deltasteur.nl

Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie is een aparte commissie die alles regelt rondom wedstrijden. Het gaat daarbij om de
organisatie van thuiswedstrijden, inschrijvingen van wedstrijden, coördinatie van officials en eventueel vervoer
bij uitwedstrijden.
Algeheel Coördinator Wedstrijden
Mike Bennink
mike.bennink@deltasteur.nl

Coördinator Thuiswedstrijden
Jan-Albert Penninkhof
thuiswedstrijd.zwemmen@deltasteur.nl

Inschrijvingen Wedstrijden
Gaynor Critchell
inschrijven.zwemmen@deltasteur.nl

Official Coördinator
Alistair Critchell
vof.zwemmen@deltasteur.nl

Coördinator Vervoer
Henriët Faber
vervoer.zwemmen@deltasteur.nl
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Om iedere sporter een passend trainingsprogramma aan te bieden, werken we met verschillende
groepen. De leeftijd van de sporter speelt daarbij hoofdzakelijk een rol, maar ook de ambities van de
sporter worden op een bepaald moment meegewogen. Op basis van de twee genoemde pijlers (leeftijd
en ambitie) vinden er doorstromingen plaats tussen deze verschillende groepen.

Leeftijdscategorieën
In Nederland heeft de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) leeftijdscategorieën bepaald, onder
andere om een duidelijk onderscheid te maken bij wedstrijden. Voor het grootste aantal wedstrijden
wordt de leeftijdscategorie gebaseerd op de leeftijd van de sporter op 31 december van het
zwemseizoen.
Mede vanuit de leeftijdscategorieën is ook de programmastructuur tot stand gekomen. Om duidelijkheid
te geven hebben we in onderstaande tabel de categorieën, voor het seizoen 2021-2022, op een rij
gezet:
MEISJES
2015 + 2016*
2014
2013
2012
2011

LEEFTIJD
6
7
8
9
10

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004 (e.o.)

11
12
13
14
15
16
17(+)

CATEGORIE
Minioren 1
Minioren 2
Minioren 3
Minioren 4
Minioren 5
Minioren 6
Junioren 1
Junioren 2
Junioren 3
Junioren 4
Jeugd 1
Jeugd 2
Senioren Open

LEEFTIJD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18(+)

JONGENS
2015 + 2016*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003 (e.o.)

* Vanaf de 6e verjaardag kan er worden deelgenomen aan wedstrijden.

Techniekschool
De naam van de groep zegt in dit geval al genoeg; het aanleren van de zwemtechnieken staat in deze
groep centraal. Voor ons gaat dit hand in hand met het hebben van plezier in het wedstrijdzwemmen.
In deze groep nemen de sporters ook deel aan laagdrempelige wedstrijden, zodat ze geleidelijk aan
steeds meer ervaren hoe het is om wedstrijden te zwemmen en te ontdekken hoe leuk dit is.
De sporters die instromen en deel uitmaken van de Techniekschool vallen binnen de leeftijdscategorie
Minioren 1 t/m 3. Van hen wordt verwacht dat ze wekelijks op de twee trainingsmomenten aanwezig
zijn.
DAG
Maandag
Zaterdag

TIJDSTIP
18:15 - 19:00 u.
08:00 - 08:55 u.

TYPE TRAINING
Zwemtraining
Zwemtraining

Seizoensgids Deltasteur Wedstrijdzwemmen 2021-2022
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Techniekacademie
Wedstrijdzwemmen is een ontzettend technische sport en het is op jonge leeftijd van belang dat de
sporters de juiste zwemtechnieken leren beheersen. De Techniekacademie bouwt voort op de
basistechnieken die zijn aangeleerd in de Techniekschool. De oefenstof is uitdagender en de afstanden
bouwen zich verder uit. Andere fysieke onderdelen, zoals het uithoudingsvermogen en snelheid, komen
geleidelijk aan ook nadrukkelijker aan bod, maar hebben nog steeds niet de hoogste prioriteit.
Een sporter stroomt naar de Techniekacademie vanaf de leeftijdscategorie Minioren 4. De verwachting
is dat de sporters wekelijks op twee trainingsmomenten aanwezig zijn. Een derde trainingsmoment, op
de donderdagavond, behoort tot de mogelijkheden na overleg met de coördinator.
DAG
Maandag
Donderdag
Zaterdag

TIJDSTIP
19:00 - 20:00 u.
18:15 - 19:30 u.
08:15 - 08:45 u.
08:55 - 09:55 u.

TYPE TRAINING
Zwemtraining
Zwemtraining
Atletische vorming
Zwemtraining

LOCATIE
Sportcentrum Sonnenberch
Sportcentrum Sonnenberch
Sportcentrum Sonnenberch
Sportcentrum Sonnenberch

Wedstrijdgroep
Vanaf de leeftijdscategorieën Minioren komen de prioriteiten in het trainingsprogramma ook meer te
liggen bij het conditionele aspect (denk aan: uithoudingsvermogen, snelheid, kracht). Eveneens komen
de ambities van de sporter meer ter sprake. Vanuit laatstgenoemde zijn er twee programma’s die
aansluiten bij de mate van de uitgesproken ambities van een sporter, namelijk de Wedstrijdgroep en
Prestatiegroep.
Binnen de Wedstrijdgroep trainen we op een serieuze wijze richting bepaalde wedstrijden in een
seizoen, van Regionaal tot zelfs Nationaal niveau, maar de verwachtingen die we stellen aan de
sporters (vergeleken met de Prestatiegroep) zijn vrijblijvender als het gaat om de trainingsopkomst.
Van de Junioren sporters wordt verwacht dat zij op minimaal drie trainingsmomenten aanwezig zijn,
voor de Jeugd en Senioren sporters ligt de minimale verwachting op twee trainingsmomenten. Een
vierde of vijfde moment is optioneel. Uitzonderingen voor de minimale trainingsopkomst zijn
daargelaten en altijd in overleg.
DAG
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

***
***
***
***

TIJDSTIP
17:45 - 19:35 u.
17:45 - 19:35 u.
05:45 - 07:15 u.
18:45 - 20:00 u.
17:00 - 17:45 u.
18:15 - 19:45 u.
17:45 - 19:35 u.
06:30 - 08:00 u.
08:15 - 09:00 u.

TYPE TRAINING
Zwemtraining*
Zwemtraining*
Zwemtraining
Zwemtraining**
Atletische vorming
Zwemtraining***
Zwemtraining*
Zwemtraining
Atletische vorming

LOCATIE
Zwembad De Steur
Zwembad De Steur
Sportcentrum Sonnenberch
Zwembad De Steur
Sportcentrum Sonnenberch
Sportcentrum Sonnenberch
Zwembad De Steur
Sportcentrum Sonnenberch
Sportcentrum Sonnenberch

De eerste 15 minuten vinden plaats op ‘het droge’ met flexibiliteits-, mobiliteits-, stabiliteits- & core-oefeningen.
Op iedere eerste vrijdag van de maand (september t/m maart) komt dit te vervallen wegens discozwemmen.
De zwemtraining op de woensdag is alleen voor Jeugd e.o. en altijd in overleg met de coördinator.
De zwemtraining op de donderdag is alleen voor Junioren.
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Prestatiegroep
De Prestatiegroep is ingericht voor sporters die de ambitie hebben om voor hen het hoogst mogelijke
niveau te bereiken binnen de zwemsport. Het programma van de Prestatiegroep is zodanig opgezet
dat we van mening zijn dat we sporters de mogelijkheden bieden om zich tot en met de
leeftijdscategorie Jeugd optimaal te kunnen ontwikkelen tot mondiaal niveau (EYOF en/of EJKkwalificatie).
We willen iedere sporter die deze ambitie heeft de kansen en mogelijkheden bieden om dit na te jagen,
maar wel met de verwachtingen dat de sporter zich volledig committeert aan het trainingsprogramma.
Wedstrijdzwemmen is een sport waar uiteindelijk vele trainingsuren gedraaid moet worden om op het
hoogste niveau mee te kunnen komen. In de Prestatiegroep wordt geleidelijk aan het
trainingsprogramma verder uitgebouwd. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de sporter, uiterlijk bij
aanvang van de leeftijdscategorie Jeugd, het gehele trainingsprogramma volgt.

Trainingsoverzicht Prestatiegroep Junioren:
DAG
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

TIJDSTIP
17:45 - 19:35 u.
17:45 - 19:35 u.
05:45 - 07:15 u.
17:00 - 17:45 u.
18:15 - 19:45 u.
17:45 - 19:35 u.
06:30 - 08:00 u.
08:15 - 09:00 u.

TYPE TRAINING
Zwemtraining*
Zwemtraining*
Zwemtraining
Atletische vorming
Zwemtraining
Zwemtraining*
Zwemtraining
Atletische vorming

LOCATIE
Zwembad De Steur
Zwembad De Steur
Sportcentrum Sonnenberch
Sportcentrum Sonnenberch
Sportcentrum Sonnenberch
Zwembad De Steur
Sportcentrum Sonnenberch
Sportcentrum Sonnenberch

TYPE TRAINING
Zwemtraining*
Zwemtraining*
Zwemtraining
Zwemtraining
Atletische vorming
Zwemtraining*
Zwemtraining
Atletische vorming

LOCATIE
Zwembad De Steur
Zwembad De Steur
Sportcentrum Sonnenberch
Zwembad De Steur
Sportcentrum Sonnenberch
Zwembad De Steur
Sportcentrum Sonnenberch
Sportcentrum Sonnenberch

Trainingsoverzicht Prestatiegroep Jeugd (e.o.):
DAG
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

TIJDSTIP
17:45 - 19:35 u.
17:45 - 19:35 u.
05:45 - 07:15 u.
18:45 - 20:00 u.
16:45 - 18:00 u.
17:45 - 19:35 u.
06:30 - 08:00 u.
08:15 - 09:00 u.

*** De eerste 15 minuten vinden plaats op ‘het droge’ met flexibiliteits-, mobiliteits-, stabiliteits- & core-oefeningen.
*** Op iedere eerste vrijdag van de maand (september t/m maart) komt dit te vervallen wegens discozwemmen.

In-, door- en uitstroom
De momenten van in-, door- en uitstroom zijn in de bovenstaande toelichtingen van de groepen al
duidelijk te herleiden. In de eerste fase (Minioren) is dit op basis van leeftijd, daarna worden de ambities
van de sporters ook meegewogen.
De momenten waarop sporters doorstromen zijn hoofdzakelijk met ingang van het nieuwe
zwemseizoen, uitzonderingen daargelaten. Door- of uitstroom behoort ook tot de mogelijkheden
wanneer een sporter niet voldoet aan de afgesproken of minimale trainingsopkomst. Dit gaat altijd na
overleg met de sporter, ouder(s)/verzorger(s) en betreffende coördinator(en).
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Atletische Vorming
Zwemmen is een zeer specifieke sport, in het bijzonder omdat deze in het water plaatsvindt. Waar
bepaalde motorische vaardigheden zoals (hard)lopen, gooien en vangen zijn terug te vinden in
meerdere sporten is dat in het geval van zwemmen amper tot niet het geval. Mede om die reden hebben
we een aanvullend trainingsprogramma naast de bestaande zwemtrainingen, genaamd Atletische
Vorming.
Het doel van Atletische Vorming is om de sporter in staat te stellen het maximale uit zijn/haar eigen
lichaam te halen op het gebied van sporten en bewegen. Met Atletische Vorming stimuleren we de
algehele fysieke ontwikkeling van de sporter in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan de
fundamentele motorische vaardigheden (lopen, springen, gooien, vangen, balanceren, klimmen etc.),
maar ook fysieke elementen als lenigheid, kracht en snelheid.
Atletische Vorming is uiteindelijk ook ten behoeve van de prestaties in het water. Door een betere
algehele coördinatie is een sporter beter in staat om zwemtechnieken te verbeteren en meer spierkracht
draagt bij aan meer power in het water.
Een bijkomend voordeel van Atletische Vorming is dat, naast de positieve stimulans op de (algehele)
fysieke ontwikkeling, de trainingen ook als leuk worden ervaren. Het trainingsprogramma biedt veel
variatie en is uitdagend.

Algehele afspraken trainingen
Voor de trainingen zijn er een aantal algehele afspraken die van kracht zijn en waarvan wordt verwacht
dat deze worden nageleefd door de sporters en/of ouders/verzorgers:
»
»
»

Van sporters wordt verwacht dat zij uiterlijk 10 minuten voor de training omgekleed en wel
aanwezig zijn;
Wanneer een sporter niet aanwezig kan zijn tijdens een training dan vernemen wij dat graag
middels een afmelding per e-mail (aan de desbetreffende coördinator);
Tijdens de trainingen zijn de algehele Gedragsregels van Deltasteur van kracht, deze zijn terug
te vinden op: https://deltasteur.nl/vereniging/bestuur/
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Begeleidingsteam

MARLEEN WELTEN
Coördinator Techniekschool & Techniekacademie
“Ik ben Marleen Welten: zwemmer/trainer bij Deltasteur en leerkracht/orthopedagoog
in het speciaal onderwijs in Almere. Al van jongs af aan ben ik verliefd op de
zwemsport. Met schoolslag als echte favoriet. Als trainer wil ik dan ook de kinderen
de beste techniek aanleren, maar vooral de kinderen met plezier laten zwemmen.”

MAUD HELDOORN
Trainster Techniekschool & Techniekacademie
“Zwemmen doe ik sinds mijn 5e. In alle jaren dat ik zwem staat plezier voor mij
voorop. Dat de nieuwe generatie dit ook heeft in trainingen en wedstrijden vind ik
daarom ook erg belangrijk! Zelf train ik nu 5 keer per week. Wanneer ik niet in het
zwembad ben werk ik, doe ik wat leuks met vrienden/familie of bak ik wat lekkers.”

JARI HOFSINK
Trainer Techniekschool & Techniekacademie
“In het dagelijks leven volg ik de opleiding Docent Bewegingsonderwijs. Ik
geef training omdat ik het zwemmen zelf leuk vind en mijn enthousiasme
graag wil over brengen op anderen.”

KRISTIAN KIERS
Trainer Techniekschool & Techniekacademie
“Het gevaarlijke aan het zwemmen is dat je het heel leuk gaat vinden. Zo
komt het dat ik naast mijn studie Automotive Engineering 3x in de week
zwem en ook 1x in de week aan de badrand sta.”

TESSA MAAT
Trainster Techniekschool & Techniekacademie
“Ik ben Tessa en sinds 2 jaar trainster. Ik zit nu in het tweede jaar van de studie
Bewegingswetenschappen in Groningen. Zelf zwem ik al ruim 10 jaar bij Deltasteur.
Naast zelf trainen vind ik het erg leuk om training te geven, de zwemmers zijn altijd
enthousiast en het is mooi om te zien hoe ze vooruitgaan in het zwemmen.”
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MANON DE MAN
Trainster Techniekschool & Techniekacademie
“Mijn naam is Manon de Man en ik geef al ruim 3 jaar met veel plezier training. Het
is mooi om te zien hoe kinderen zich met veel plezier ontwikkelen in het zwemmen
en dat ze elke week met veel plezier terugkomen op de training. Naast dat ik zelf
zwem ga ik graag snowboarden of pak ik de mountainbike.”

ESTER SCHUURMAN
Trainster Techniekschool & Techniekacademie
“Sinds afgelopen seizoen geef ik training op de maandagavond. Zelf zwem ik al meer
dan tien jaar bij de club en vind het nog steeds leuk om te doen. Ik ben training gaan
geven omdat ik het fantastisch vind om met kinderen te werken en ik hoop mijn
enthousiasme en ervaringen mee te kunnen geven aan de kinderen.”

ANNET VAN STRATUM
Trainster Techniekschool & Techniekacademie
“Zelf zwem ik al vanaf mijn 4e jaar en ben na het A/B/C-diploma begonnen met
wedstrijdzwemmen, wat ik al heel wat jaren doe. Sinds 2006 ben ik als trainster
begonnen en vanaf 2012 ook coördinator van het SterZwemmen. Na 2 studies te
hebben afgerond werk ik als teamleider zuivel en logistiek op ERF-1.”

RUUD VOSSEBELT
Trainer Techniekschool & Techniekacademie
“Toen ik 6 jaar oud was ben ik begonnen met zwemmen bij de Deltazwemmers in
IJsselmuiden. Een kleine 20 jaar geleden ben ik begonnen als trainer, eerst bij het
Sterrenplan en enkele jaren daarna bij de Minioren. Zelf zwem ik nog bij de Masters
en in mijn vrije tijd mag ik ook graag een rondje fietsen op mijn wielrenfiets.”

DINAND SCHUTTE
Coördinator Junioren (Wedstrijd- en Prestatiegroep)
“De afgelopen jaren heb ik vrijwel alle trainersposities binnen Deltasteur doorlopen.
Van het toenmalige “Sterrenplan” naar de Minioren, de Junioren (en ouder) en ook
als sportief coördinator. Ik ben trainer geworden omdat ik het fantastisch vind om
samen met de sporters te kijken hoe we het beste eruit kunnen halen.”

MIKE BENNINK
Trainer Wedstrijd- en Prestatiegroep
“In 1999 begonnen als zwemmer en sta inmiddels al heel wat jaren aan de badrand.
Daarnaast ben ik veelal bezig met de Wedstrijdcommissie, dat doe ik niet alleen
maar samen met een mooi team. Iets wat nog steeds is en waarvan ik hoop dat nog
even blijft, is dat ik nog nooit met tegenzin naar een training of wedstrijd ben gegaan.”
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ALISTAIR CRITCHELL
Trainer Wedstrijd- en Prestatiegroep
“Nadat ik in 2011 naar Nederland kwam, ben ik in 2014 met mijn kinderen aan
wedstrijdzwemmen begonnen. Ik zwem bij de Masters, daarnaast geef ik ook training
en ben ik actief als official. Ik vind het belangrijk om iets te geven aan je eigen club,
een club kan niet fungeren zonder vrijwilligers, en ik geniet er ook enorm van.”

HENRI KRAGT
Trainer Wedstrijd- en Prestatiegroep
“Omdat ik elke zwemles met tegenzin het water in ging leek het mijn ouders een
goed idee om door te pakken met de zwemclub. 30 jaar later ben ik nog steeds met
veel plezier actief betrokken bij Deltasteur. Ik wil als trainer bijdragen aan een
hopelijk onvergetelijke tijd voor elke zwemmer bij Deltasteur.”

MARGRIET NIJHUIS
Trainster Wedstrijd- en Prestatiegroep
“Ooit ben ik begonnen als wedstrijd zwemster en heb ik deelgenomen aan 5 NK’s.
Daarnaast heb ik jarenlang waterpolo gespeeld op verschillende niveaus. Jaren
geleden ben ik begonnen met training gegeven aan jong en oud, aan
wedstrijdzwemmers en waterpoloërs. Nog steeds geef ik met veel plezier training.”

STEPHAN LOKHORST
Hoofdcoach Wedstrijdzwemmen, Coördinator Jeugd-Senioren (Wedstrijd- en Prestatiegroep)

“Het voelde als thuiskomen, nadat ik in september 2020 na 6 jaar weer terugkeerde
bij Deltasteur. De plek waar de passie voor de zwemsport is ontstaan, eerst als
zwemmer en daarna als trainer/coach. Ik krijg dan ook ontzettend veel energie
wanneer ik diezelfde passie terugzie bij een sporter. Dat is voor mij goud waard.”
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Wedstrijden

WEDSTRIJDEN
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Het zwemmen van wedstrijden is een belangrijk onderdeel van de zwemsport. Binnen Deltasteur
hebben we een breed aanbod aan wedstrijden dat aansluit bij de leeftijd, behoefte en/of het niveau van
de sporter.

Wedstrijdkalender
In de wedstrijdkalender staan alle wedstrijden vermeld waar we aan deelnemen in het seizoen, de
wedstrijdkalender wordt gepubliceerd op onze website: https://deltasteur.nl/wedstrijden/
Hoewel het streven is om aan de start van het seizoen de wedstrijdkalender zo compleet mogelijk te
publiceren, is het mogelijk dat er gedurende het seizoen wedstrijden worden toegevoegd of komen te
vervallen. Dergelijke wijzigingen communiceren we altijd tijdig.

Type wedstrijden
Het wedstrijdzwemmen kent veel verschillende type wedstrijden. Leeftijd speelt daarbij een rol, maar
ook de opzet en het doeleinde van de wedstrijd. De verschillende type wedstrijden die we kennen zijn:

TYPE WEDSTRIJD
Limietwedstrijden

TOELICHTING
De meest voorkomende type wedstrijd die in een seizoen wordt
georganiseerd. Bij de limietwedstrijden gaat het vooral om de
persoonlijke resultaten van een sporter, er zijn veelal geen prijzen te
behalen. Bij de limietwedstrijden zijn de sporters ook in de
gelegenheid om te voldoen aan de toelatingseisen, de zogenaamde
limieten, voor de Regionale en Nationale kampioenschappen.
De organisatie van de limietwedstrijden ligt in zijn geheel bij de
organiserende vereniging, deze verenging bepaalt ook de opzet van
de wedstrijd (lees: het wedstrijdprogramma, de leeftijdscategorieën
die mogen deelnemen, het aantal deelnemers en de inschrijfkosten).

Minioren Circuit

Het Minioren Circuit wordt georganiseerd voor de jongste
leeftijdscategorieën, de Minioren (zie ook pagina 9). Bij deze
wedstrijden maken de sporters kennis met de wedstrijdzwemsport
in al haar facetten. Naast het feit dat het laagdrempelige wedstrijden
zijn voor de beginnende Minioren, is er ook ruimte voor de
gevorderde Minioren. Middels klassementen wordt voor
laatstgenoemde met name de veelzijdigheid (van zwemslagen en
afstanden) gestimuleerd.
De organisatie van het Minioren Circuit ligt bij de vereniging of regio,
waarbij de opzet wordt aangehouden die is bepaald door de
Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Regio Minioren Finales

Via het Minioren Circuit is het mogelijk om je als sporter te
kwalificeren voor de Regio Minioren Finales. Op basis van regionale
Minioren ranglijsten plaatsen sporters zich voor deze wedstrijd. Bij
de Regio Minioren Finales zwemmen de snelste Minioren uit de
regio tegen elkaar om individuele prijzen.
De organisatie van de Regio Minioren ligt bij de regio (in
samenwerking met één of meerdere zwemverenigingen), waarbij de
opzet wordt aangehouden die is bepaald door de Koninklijke
Nederlandse Zwembond (KNZB).
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TYPE WEDSTRIJD
Minioren Clubmeet

TOELICHTING
Hoewel het wedstrijdzwemmen veelal draait om persoonlijke
resultaten en prestaties zijn er enkele wedstrijden waar het
teamaspect een belangrijke rol vervult. De Minioren Clubmeet is een
mooi voorbeeld.
Middels vier voorrondes zwemmen verenigingsteams tegen elkaar,
het team bestaat daarbij uit maximaal 20 Minioren. Via de vier
voorrondes is plaatsing voor de Nationale of Regionale finale
mogelijk.
De organisatie van de voorrondes van de Minioren Clubmeet ligt bij
de verenigingen zelf, waarbij de opzet wordt aangehouden die is
bepaald door de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). De
Regionale finale wordt georganiseerd door de regio (in
samenwerking met één of meerdere zwemverenigingen). De
organisatie van de Nationale finale ligt in handen van de KNZB.

Provinciale
Kampioenschappen

Tweemaal per seizoen vinden de Provinciale Kampioenschappen
plaats, in de winter (korte baan) en in de zomer (lange baan). Bij
deze wedstrijd nemen de beste sporters uit de provincie het tegen
elkaar op. Plaatsing is mogelijk wanneer de sporter voldoet aan de
gestelde tijdslimieten.
De Provinciale Kampioenschappen worden georganiseerd voor
sporters in de leeftijdscategorieën Junioren, Jeugd en Senioren.
De organisatie van de Provinciale Kampioenschappen ligt bij de
regio (in samenwerking met één of meerdere zwemverenigingen).
De regio bepaalt tevens de limieten voor plaatsing. Tijdens de
wedstrijd wordt het programma aangehouden dat is bepaald door de
Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Nederlandse
Kampioenschappen

Bij de Nederlandse Kampioenschappen komen de beste sporters uit
Nederland bijeen in de strijd om de nationale titels. Dit gebeurt
tweemaal per seizoen, eenmaal op de korte baan (winter) en
eenmaal op de lange baan (zomer).
Voor de sporters in de leeftijdscategorieën Junioren is er een apart
meerdaags kampioenschap, namelijk de Nederlandse Junioren
Kampioenschappen (NJK). Plaatsing voor het NJK is mogelijk via
klassementsranglijsten (Junioren 1-2) en de individuele ranglijsten
(Junioren 3-4).
De Open Nederlandse Kampioenschappen (ONK) is voor sporters
in de leeftijdscategorie Jeugd tot en met Senioren, waarbij er wordt
gezwommen in een open categorie (geen onderscheid op basis van
leeftijd). Plaatsing is mogelijk wanneer de sporter voldoet aan de
gestelde tijdslimieten.
De organisatie van de NJK en ONK ligt in zijn geheel bij de
Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Dit doet zij in
samenwerking met één of meerdere zwemverenigingen.
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TYPE WEDSTRIJD
Swim Cup

TOELICHTING
Net als bij de Nederlandse Kampioenschappen komen de beste
sporters uit Nederland vaak bijeen tijdens de Swim Cup, met
daarnaast ook veel internationale deelnemers. Kortom, een
meerdaagse wedstrijd van hoog niveau.
Bij de Swim Cup is het voor sporters mogelijk om zich te kwalificeren
voor internationale (jeugd) kampioenschappen (lees: EJK, EK, WK).
De organisatie van de Swim Cup ligt in zijn geheel bij de Koninklijke
Nederlandse Zwembond (KNZB).

Nationale Zwemcompetitie

De Nationale Zwemcompetitie (NZC) is een reeks van 5 voorrondes
waarbij het draait om het teamaspect. Persoonlijke resultaten van
sporters (lees: tijden) worden omgezet naar punten, waarbij het
erom gaat dat je als verenigingsteam zo min mogelijk punten
vergaard.
De NZC bestaat uit 2 landelijke divisies en 3 regionale klassen,
namelijk de Eredivisie, Eerste Divisie, A-Klasse, B-Klasse en CKlasse. Na 5 voorrondes kan een verenigingsteam zich plaatsen
voor de Finaleronde (acht beste Eredivisie-teams) of voor
promotie/degradatie.
De organisatie van de voorrondes van de NZC ligt bij de vereniging,
waarbij de opzet wordt aangehouden die is bepaald door de
Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Lange Afstand Circuit

Om het zwemmen van lange afstanden te stimuleren is het Lange
Afstand Circuit (LAC) in het leven geroepen door de KNZB. Het gaat
hierbij om lange afstanden in het binnenbad en het buitenwater.
Deelname van een LAC-wedstrijd is al mogelijk vanaf de
leeftijdscategorie Minioren 3. Er zijn geen verdere eisen aangaande
het niveau van de sporter.
De organisatie van het Lange Afstand Circuit ligt bij de vereniging,
waarbij de opzet wordt aangehouden die is bepaald door de
Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

»

Voor de volledige bepalingen van de Minioren wedstrijden en de plaatsingslijsten Regio Minioren
Finales klik hier.

»

Voor de volledige bepalingen en limieten van de Regionale Kampioenschappen klik hier.

»

Voor de volledige bepalingen en limieten van de NJK, ONK en Swim Cups klik hier.

»

Voor de (voorlopige) plaatsingslijsten van de Junioren NJK klik hier.

»

Voor de tussenstanden van de Nationale Zwemcompetitie klik hier.

»

Voor de bepalingen en tussenstanden van het Lange Afstand Circuit klik hier.
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Korte en lange baan
Naast de verschillende type wedstrijden is er nog een kenmerkend verschil in het wedstrijdzwemmen,
namelijk de kortebaan (25m bad) en langebaan (50m bad). Het zwemseizoen is, vanaf de
leeftijdscategorie Junioren, zodanig opgebouwd dat de belangrijkste kortebaanwedstrijden in het eerste
deel van het seizoen plaatsvinden. De tweede seizoenshelft staat hoofdzakelijk in het teken van de
langebaanwedstrijden.
Omdat er op de langebaan minder keerpunten worden gemaakt, zijn de zwemtijden veelal langzamer
dan wanneer deze op de kortebaan worden gezwommen. Om die reden worden de tijden ook apart
geregistreerd (korte baan en lange baan tijden).

Wedstrijddeelname
De inschrijvingen van wedstrijden worden gecoördineerd door Gaynor Critchell namens de
Wedstrijdcommissie. Via de e-mail ontvangen sporters een uitnodiging met alle bijbehorende informatie
en het wedstrijdprogramma. Afhankelijk van het type wedstrijd is het mogelijk om de gewenste
zwemafstanden door te geven, er zijn ook wedstrijden waarbij het programma al van tevoren is
vastgesteld door de organisatie of door de trainer/coach.
Het kan zijn dat een sporter onverhoopt niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan een wedstrijd.
In dat geval is afmelden mogelijk. Afhankelijk van de deadline is het mogelijk om kosteloos af te melden
(lees: teruggave inschrijfgelden). In het geval van ziekte is het mogelijk dat de trainer/coach de sporter
op de dag van de wedstrijd afmeldt. De sporter moet in dit geval wel voldoen aan de inschrijfgelden.
Wanneer een sporter niet aan de start van de wedstrijd verschijnt zonder afmelding volgt een boete
vanuit de KNZB. Deze boete is geheel voor eigen rekening.
Afmelden voor wedstrijden, uitsluitend na overleg met de trainer/coach, is mogelijk via het volgende
e-mailadres: afmelden.zwemmen@deltasteur.nl

Officials
Een zwemwedstrijd kan niet zonder officials. De ‘witte brigade’ zorgt ervoor dat alle wedstrijden conform
de reglementen verlopen. Er zijn bij een wedstrijd al gauw 20 officials nodig, in diverse functies.
Als zwemvereniging dienen we in veel gevallen ook officials aan te leveren wanneer we deelnemen
aan een wedstrijd. Wanneer we als vereniging niet voldoen aan dit verzoek is het mogelijk dat een
wedstrijd niet door kan gaan of dat we als vereniging worden uitgesloten van deelname.
Mocht u als ouder/verzorger een bijdrage willen leveren als official, neem dan voor meer informatie
contact op via: vof.zwemmen@deltasteur.nl

Wedstrijduitslagen
Na afloop van de wedstrijden worden de uitslagen gepubliceerd op onze website (afhankelijk van de
snelheid waarbij de uitslagen worden verwerkt en vrijgegeven door de wedstrijdorganisatie):
https://deltasteur.nl/zwemmen/records-en-ranglijsten/
Wedstrijduitslagen kunnen ook teruggevonden worden in de webkalender van de KNZB (klik hier) of op
de website van Swimrankings (klik hier). Op de laatstgenoemde website kan een sporter ook alle
persoonlijke records en wedstrijdresultaten uit het verleden terugvinden, evenals ranglijsten.
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Livetiming en SplashMe
In enkele gevallen is het ook mogelijk om een wedstrijd live te volgen via livetiming of zelfs een
livestream. De KNZB doet dit bijvoorbeeld tijdens haar Nationale kampioenschappen, waarbij de
uitslagen direct online worden gepubliceerd. Een andere manier om wedstrijden live te volgen is via de
app SplashMe, mits de organisatie de uitslagen ook live publiceert.
Via de volgende websites zijn de verschillende weblinks voor livetiming te vinden:
» https://livetiming.knzb.nl/
» https://www.knzboost.nl/wedstrijdzwemmen/kampioenschappen/livetiming

Vervoer
Het vervoer rondom de uitwedstrijden dient door de sporter (of ouder/verzorger) zelf geregeld te
worden, zij het met eigen vervoer of carpoolen. Henriët Faber is de coördinator van de
vervoerscommissie, zij coördineert het vervoer voor de trainers bij uitwedstrijden.
Vanaf een vastgestelde locatie vertrekken we gezamenlijk richting de wedstrijdlocatie, de exacte
informatie (lees: locatie en tijdstip) staat altijd vermeld in de uitnodiging van de wedstrijd.
Uitzonderingen voor rechtstreeks vertrek zijn daargelaten en altijd in overleg (bijvoorbeeld voor sporters
die buiten Kampen en IJsselmuiden woonachtig zijn).
Tijdens een groot aantal wedstrijden is een sporter vrij om eerder huiswaarts te keren nadat alle races
zijn gezwommen. Bij wedstrijden waarbij het teamaspect een belangrijke rol speelt, zoals de Minioren
Clubmeet en Nationale Zwemcompetitie wedstrijden, verwachten wij van onze sporters dat zij
onderdeel van het team blijven tot het einde van de wedstrijd.

Internationale wedstrijden
Hoewel het merendeel van de wedstrijden op Nederlandse bodem plaatsvinden, zijn er ook jaarlijks
internationale wedstrijden waar we aan deelnemen.
Traditiegetrouw nemen we ieder jaar deel aan het driedaagse pinkstertoernooi in Arnsberg-Neheim,
Duitsland. Verschillende teams van binnen en buiten Europa nemen deel aan dit toernooi. Alle sporters
verblijven tijdens het toernooi op het kampeerterrein bij het zwembad. Plezier en racen gaan om die
reden dan ook hand in hand.
Naast bovenstaande wedstrijd zoeken we vaak ook nog een andere internationale wedstrijd op in het
seizoen. De afgelopen jaren hebben we in het voorjaar een wedstrijd in Osnabrück bezocht. We kiezen
hier bewust voor om sporters (vanaf 12 jaar) nieuwe ervaringen te laten opdoen, zoals: racen tegen
internationale sporters; in een andere omgeving verblijven; series en finales zwemmen.

Voeding en hydratatie
Voor wedstrijden adviseren wij om een makkelijk verteerbare en koolhydraatrijke maaltijd te nuttigen
(denk aan: pasta’s). Het beste is om een (grote) maaltijd uiterlijk 2-3 uur voorafgaande aan de wedstrijd
te nuttigen. Tijdens wedstrijden adviseren we om vooral koolhydraatrijke snacks te nemen (denk aan:
een banaan, mueslireep) die niet te zwaar op de maag liggen.
Daarnaast is het zeer belangrijk om goed te blijven drinken: water (eventueel aangemaakt met een
beetje siroop) en/of een isotone sportdrank zijn hierbij de beste keuzes. Let op met hypertone
sportdranken (denk aan: AA-drink, sport- en energydrinks, water met veel siroop). Door het hoge
suikergehalte kan het lichaam een zware dip krijgen wat niet ten goede komt van de sportprestatie (en
vooral bedoeld is voor na een wedstrijd).
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Kleding & materialen

KLEDING & MATERIALEN
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Teamkleding
We vinden het belangrijk om bij de wedstrijden eenheid uit te stralen als team. Van onze sporters
verwachten wij dan ook dat zij de teamkleding aanschaffen. Dit is mogelijk bij Sport-Inn in Kampen.
Bij wedstrijden is de minimale verwachting dat het T-shirt en de korte broek worden gedragen. De lange
broek en hoodie zijn optioneel. Het dragen van slippers of binnen schoenen behoort ook tot de
verwachtingen.
De kosten van de teamkleding zijn te vinden op: https://deltasteur.nl/clubtenue-deltasteur/

Trainingsmaterialen
Voor de zwemtrainingen zijn er verschillende materialen die structureel gebruik worden. Van onze
sporters wordt verwacht dat zij zelf deze materialen aanschaffen. De lijst met trainingsmaterialen ziet
er als volgt uit:
»
»
»
»
»

Drinkfles / Bidon (min. 0,5 liter)
Pullkick
Front snorkel*
Korte zwemvliezen / Zoomers (zie ook zoomer-verhuur)
Paddles (vanaf de leeftijdscategorie Junioren)
* Voor de jongere sporters (leeftijdscategorie Minioren en begin Junioren) adviseren we om bij de ‘front
snorkel’ een ‘junior’ model aan te schaffen.

Om de trainingsmaterialen makkelijk mee te nemen naar en van de zwemtraining adviseren we om
een zogenoemde ‘meshbag’ aan te schaffen.

Zoomer-verhuur
Aangezien sporters op jonge leeftijd nog volop in de groei zijn hebben we de zoomer-verhuur in het
leven geroepen. Middels deze regeling hoeven er door sporters in de leeftijdscategorie Minioren en
Junioren geen zoomers aangeschaft te worden, maar kunnen deze per kalenderjaar gehuurd worden
bij de vereniging. Het voordeel is dat wanneer de zoomers te klein zijn geworden deze kosteloos kunnen
worden omgeruild voor een grotere maat.
Voor meer informatie over de zoomer-verhuur, neem contact op via: verhuurzoomers@deltasteur.nl

Wedstrijdpakken/-broeken
In het wedstrijdzwemmen worden er bij wedstrijden speciale wedstrijdpakken/-broeken gedragen. De
voornaamste functie van een wedstrijdpak/-broek is dat deze meer compressie geeft en van lichter
materiaal is gemaakt in vergelijking met een normale zwembroek/badpak.
We zijn van mening dat de voordelen van een wedstrijdpak/-broek heel minimalistisch zijn en met name
een verschil kunnen maken naarmate een sporter steeds meer richting het (persoonlijke) topniveau is
aanbeland. Op jonge leeftijd (lees: leeftijdscategorie Minioren) zien wij niet direct een meerwaarde in
het dragen van een wedstrijdpak en al helemaal niet wanneer deze op de groei wordt aangeschaft.
Om die reden adviseren wij aan de ouders/verzorgers van de sporters in de leeftijdscategorie Minioren
om de aanschaf van een wedstrijdpak/-broek dan ook uit te stellen tot op zijn minst de leeftijdscategorie
Junioren.
Let op! Niet alle wedstrijdpakken/-broeken mogen gedragen worden bij wedstrijden. Deze moeten goedgekeurd zijn door de
Wereldzwembond Fina en zijn te herkennen aan een label op een wedstrijdpak/-broek (achterzijde ter hoogte van de heupen).
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Versie:
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VERSIEBEHEER
VERSIE
Oktober 2021

AANPASSINGEN
- Toevoeging Henri Kragt aan begeleidingsteam;
- Verruiming trainingstijden Wedstrijdgroep en Prestatiegroep op
- de maandag-, dinsdag- en vrijdagavond (was aanvang 17:55);
- Correctie trainingstijd Atletische Vorming op donderdagmiddag bij
- Wedstrijdgroep;
- Verruiming trainingstijd Atletische Vorming op zaterdagochtend
- bij Wedstrijdgroep en Prestatiegroep (was tot 08:45).
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