
Informatie avond  
 

KICK-OFF OCT 2018--2019 



Agenda 

1. Terugblik vorig seizoen 
2. Wijzigingen 
3. Onderlinge gedrags-afspraken 



AGENDA 

§  Terugblik vorig seizoen 

§  Wijzigingen 

§  Onderlinge gedrags-afspraken 



OCT 



Waarom een talentenprogramma 

Veelbelovende talenten de mogelijkheden geven om zich 
verder te ontwikkelen, passende bij ambitie en faciliteiten van 
De Warande 
 

Kwalificatie-eisen: 
§  D Niveau volgens MMS (Meerjaren Selectie Systeem).  
§  Zwemtraining: minimaal 7 tot 10 uur per week 
§  MINIMAAL 3 TRAININGSMOMENTEN* ONDER OCT TRAINER 
§  Landtraining: 2 maal per week 
§  Krachttraining: 1 maal per week 

*= In 50 meter bad 



Criteria Toelating OCT 
•  Objectieve criteria 

•  Limieten (NJJK)  
•  Tijden 

•  Subjectieve criteria 
•  Trainingsinstelling 
•  Wedstrijdmentaliteit 
•  Potentie  

•  Selectie commissie na nominatie trainer(s) 
•  Groep samenstelling 
•  Gedrag tijdens/buiten trainingen 
 

Indien alle seinen op groen à gesprek zwemmer/ouders 
 
Periodieke toetsing op ALLE criteria 



Terugblik vorig seizoen 

§  Verdere integratie OCT met OZ&PC de Warande 
§  Nieuwe naam! 

§  Trainingsopbouw 
§  Begin gemaakt met nieuw meerjaren beleidsplan 
§  Trainingsdagen in Eindhoven 
§  … 



AGENDA 

§  Terugblik vorig seizoen 

§  Wijzigingen 

§  Onderlinge gedrags-afspraken 



Belangrijkste wijzigingen 

§  Trainingsmomenten gewijzigd 
§  Ochtendtrainingen bij voldoende deelname 
§  Werken vanuit doelstellingen 
§  Krachttraining 
§  Voedingsadvies en fysieke metingen 



Doelstellingen 

§  Doelstellingen geformuleerd door en voor de zwemmer 
§  Blokken van 6 weken voor trainingen 
§  Meer aandacht voor opbouw richting belangrijke wedstrijden 
§  … 



Kracht training 

§  Joeri van Dongen 
 
§  Programma, afgestemd op (top) zwemmen 

§  Intake per zwemmer 
§  Vergelijking met database wereldwijd 
§  Programma in overleg met trainer 

§  Donderdagavond van 20:00 tot 21:00 
§  Op een verantwoorde manier opbouwen van de juiste 

spierkracht 
§  Voorkomen van blessures 

 



Voedings adviseuse 

§  Monique  Peeters  
§  Heeft vroeger aan zwemmen gedaan!  

§  Belang van goede- en juiste voeding 
§  Regelmatige meetmomenten 

§  Alle zwemmers gemeten volgens gelijke methode 
§  Voedingsadvies 





























§ www.warande.com/wedstrijdzwemmen 

§ Nieuwe mailstructuur: 
§ O.a. nieuwe adressen voor trainers 

§ Arie 
§ Erik 



AGENDA 

§  Terugblik vorig seizoen 

§  Wijzigingen 

§  Onderlinge gedrags-afspraken 



Code Blauw 

 

§  Veilige omgeving 
§  Respect 
§  Social Media 

§  Melden van pesten, 
onveilig gevoel, … 

 
OCT-er heeft voorbeeldfunctie! 



Regels OCT De Warande 

§  Op tijd zijn à GEEN VRIJE IN-EN UITLOOP 
§  Afmelden (blessures, beperkingen etc.) 
§  Juiste trainingstijden (regelmatige evaluaties) 
§  Zwemspullen in orde 
§  Meehelpen opbouwen 

§  Juiste tijd/baanindeling aanhouden 
§  Aanwijzingen trainer opvolgen 
§  Voldoende drinken 
 

§  Meehelpen opruimen 

 

VOOR 

NA 

TIJDENS 

§  Slippers 
§  Brilletje 
§  Kleding 
§  Badmuts 
§  Plankje/Pull 

Boy 
§  Snorkel 
§  Peddels 
§  Bidon 
§  ... 

TRAININGEN: 

GOED VOORBEELD DOET VOLGEN 



§  Op tijd zijn 
§  Zwemspullen in orde 
§  Meehelpen opbouwen 

§  Clubkleding (wedstrijd is pas afgelopen ná evt. Prijsuitreiking) 
§  Voldoende drinken / eten 
§  Blijf bij de ploeg 
§  Op tijd voor je programma 
§  Aanmoedigen ploeggenoten 

§  Meehelpen opruimen 

VOOR 

NA 

TIJDENS 

WEDSTRIJDEN: 

GOED VOORBEELD DOET VOLGEN 

Regels OCT De Warande 



Ouders / begeleiders 

§  Aanwezigheid aan het bad tijdens trainingen 
§  Geen bemoeienis met de training 
§  Ben u bewust van uw aanwezigheid 
§  Ook ouders hebben een voorbeeldfunctie 

§  Spreken van trainers 
§  Bij voorkeur op afspraak 
§  NA de training 

§  Bij (vermoeden) van (cyber)pesten 
§  Neem direct contact op met WZC/Trainer 

§  GRAAG OOK BETROKKENHEID TIJDENS (ORGANISATIE) VAN WEDSTRIJDEN 
§  Op- en afbouw bad, ETW 
§  Verzorging 
 



WZC  
§  Fernand Damen   Voorzitter   wedstrijdzwemmen@warande.com  

   
§  Chantal Dekkers   Secretaris   secretaris-wed@warande.com 

§  Matthijs van Dieden   Technische commissie  tcl-wed@warande.com 
    

§  Vacant    Sponsoring 
 

§  Harmen Beskers   Masterzwemmen   masters@warande.com 

§  Joris Haest    Trainerscoördinator  tc-wed@warande.com 

§  Jolanda Broeken   Penningmeester   penningmeester-wed@warande.com 

§  Jean Pierre v/d Geld   Algemeen lid   jp@octbrabant.nl 

September 2016 



Vragen 


