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BIJVOEGSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.S.Z.  - COMPETITIEZWEMMEN 

(toe te voegen bij elke vergunningsaanvraag) Dit bericht vervangt alle voorgaande 
 
Art.1 COMPETITIEZWEMMEN … WAT en HOE  
De zwemclub van TSZ is ingedeeld in drie groepen. We starten met WATERGEWENNING 
(Pinguïns, Dolfijnen en Haaien), daarna volgt de ZWEMSCHOOL (Orka’s, Zeehonden, Kikkers, 
Jong Recreanten, Recreanten en Precompetitie) en finaal de COMPETITIE. Kinderen die 
bekwaam worden bevonden in de groep “Precompetitie”, kunnen opteren om, in 
samenspraak met de trainer en de ouders, de overstap te maken naar COMPETITIE.  
Zwemmers (en hun ouders) die een wedstrijdvergunning aanvragen, engageren zich om 
minstens één jaar deel te nemen aan het competitiegebeuren bij TSZ. Als deze termijn niet 
wordt behaald, heeft de club het recht om de gemaakte kosten terug te vorderen. 
 
Het spreekt voor zich dat de overstap naar competitiezwemmen zowel voor het kind als voor 
de ouders, enkele wijzigingen (en plichten) met zich meebrengt. Eén daarvan is het regelmatig 
volgen van de trainingen. 
 
Een aanwezigheidslijst op training wordt bijgehouden door de trainer. Zwemmers die op 
termijn niet aan het gemiddelde komen zonder gegronde reden, zullen worden uitgesloten 
om deel te nemen aan de wedstrijden. Een goede fysieke conditie is deels het resultaat van 
een goede en regelmatige training. Snelheid bij de start en keerpunten, uithouding bij het 
zwemmen en gedisciplineerd trainen zijn prioriteiten om goede resultaten te behalen op 
wedstrijd. 
 
Art. 2 TRAININGEN: competitiezwemmers hebben de mogelijkheid om voldoende te trainen 
bij TSZ. Elke zwemmer is tijdig aanwezig op de trainingen en werkt deze ook volledig af. Dit 
betekent dat je vóór en/of na de training ook meedoet aan de droogtraining. 
Indien de zwemmer niet aanwezig kan zijn op de training, verwittigt hij de trainer. 
Uiteraard zijn we altijd afhankelijk van de aangeboden accommodatie. We moeten ons dan 
ook schikken naar de uren en dagen die we krijgen toegewezen om het zwembad te 
gebruiken. Als het zwembad gesloten is, of de mogelijkheid niet wordt geboden, omwille van 
een activiteit door de gemeentelijke sportdienst of zwembadbeheerder, kan de training niet 
doorgaan. Als een langere sluiting wordt verwacht (onderhoud / herstelling) zal het bestuur 
het nodige doen om een oplossing te vinden om haar competitiegroep trainingsmogelijkheid 
aan te bieden, rekening houdend met de mogelijkheden en de kostprijs. 
 
Art. 3 TRAININGSUREN afhankelijk van de competitiegroep worden van maandag tot en met 
zaterdag trainingen voorzien. Zondag is er geen training maar hebben meestal de wedstrijden 
plaats. 
 
Art.4 MEDEWERKING COMPETITIE 
Zwemmers en ook ouders zijn zich ervan bewust dat de competitie in zijn totaliteit, een grote 
financiële aderlating is voor de club (huur van het zwembaden, opleiding en bijscholing van 
trainers en officials, vergunningsrecht, verzekeringen, inschrijvingsrechten, kleding, 
organisatie, enz …) 
TSZ voorziet deze uitgaven jaarlijks in haar begroting, maar verlangt van de zwemmers dat zij 
de trainingen ernstig en naar best vermogen uitvoeren. Dit met het oog op het behalen van 
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goede resultaten op de wedstrijden. Wij verlangen dat zwemmers en ouders hun 
medewerking verlenen op training, wedstrijden en andere activiteiten die organisatorisch of 
financieel ten goede komen aan de club. De competitieafdeling van TSZ heeft nood aan 
ouders die zich inzetten voor de zwemsport. Dit kan door te fungeren als afgevaardigde op 
wedstrijd of verder door te groeien tot tijdopnemer, starter, jurysecretaris, … De kosten voor 
deze opleidingen worden uiteraard gedragen door de club. Wenst u hierover meer te weten, 
informeer dan vrijblijvend bij de trainer, sportsecretaris of clubsecretaris. 
 
Art. 5 WEDSTRIJDEN: De inschrijvingen voor de wedstrijden gebeuren door de trainer in 
samenspraak met de sportsecretaris.  Bij elke voorziene afwezigheid of uitschrijving vóór de 
wedstrijd, is het noodzakelijk dit te melden via mail aan de sportsecretaris 
(sportsecretaris@tsz.be) en aan de trainer. 
Elke competitiezwemmer wordt geacht, tenzij overmacht, deel te nemen aan elke wedstrijd 
die in “Eigen bad” wordt georganiseerd.  

AANDACHT: wedstrijdzwemmers die in aanmerking komen voor inschrijving aan een bepaalde 
wedstrijd (limiet behaald) en na inschrijving onvoldoende aanwezig zijn in de voorbereiding 
ernaar zonder gegronde reden, zullen bij tijdsoverschrijding op de wedstrijd, een deel of 
volledig moeten instaan voor de opgelopen boete voor tijdsoverschrijding. 

 
Art.6 FORFAIT OP WEDSTRIJD  
Bij elke afwezigheid op de dag van de wedstrijd, is het noodzakelijk dit zo snel mogelijk te 
melden aan de afgevaardigde of de trainer. In het verleden dienden we steeds een 
doktersattest af te geven aan de zwemorganisatie in geval van een forfait bij een 
zwemwedstrijd.  De verplichting om deze attesten binnen te brengen is weggevallen.   
Wel dienen wij als TSZ nog steeds het inschrijvingsgeld te betalen en daarom is het wat zuur 
als zwemmers een forfait geven zonder gegronde reden.  Het startgeld zullen we doorrekenen 
aan de zwemmer die forfait geeft zonder gegronde reden.    
 
Art.7 BELEEFDHEID en FAIR – PLAY: elke zwemmer en ouder heeft er belang bij om op 
wedstrijd of op training beleefd te zijn en zich te gedragen. Pesterijen, vandalisme, 
handelingen die andere zwemmers beletten goed te zwemmen, het gebruik van verboden 
middelen, wangedrag tegenover de trainer, de afgevaardigde of de organisatie, zullen altijd 
resulteren in een tijdelijke of definitieve schorsing uit de competitiegroep. 
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Art.8 CLUBKLEDIJ: de uitstraling van de club hangt ook af van de kledij van haar atleten. 
Draag op wedstrijd altijd de clubkledij. Naar en van de wedstrijd een training. In het zwembad 
een TSZ T-shirt of polo en bij het zwemmen altijd een badmuts van TSZ.  
Bij het in ontvangst nemen van prijzen of medailles, altijd minstens een TSZ T-shirt of polo van 
de club dragen zodat u kenbaar bent.  
Uit respect voor de sponsor en de club, koop altijd kledij en materialen in de handelszaak 
waarmee de club samenwerkt.  
 
Art.9 PORTRETRECHT: Tijdens activiteiten van TSZ, of activiteiten waar TSZ aan deelneemt of 
meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden worden gemaakt waarop uw kinderen en/of 
uzelf mogelijks te zien zijn.  Deelname aan TSZ-activiteiten betekent dat u toestemming 
verleent aan TSZ om deze beelden in het kader van zijn werking te publiceren op de website 
(www.tsz.be), facebook , folders en affiches. 
Deze beelden mogen op geen enkele manier door derden worden verspreid. 
 
Art.10 STAGES: stages zijn de ideale voorbereidingen voor de zomerkampioenschappen. De 
zomerstage is verplicht voor diegenen die wensen deel te nemen aan deze 
kampioenschappen.  Tijdens deze stages hebben we naast zwemtraining ook aandacht voor 
droogtraining, techniek, etc. 
Door het storten van een voorschot verbindt u zich tot betalen van het volledige stagebedrag. 
 

 
WEES GEDISCIPLINEERD EN DRAAG HET VAANDEL HOOG, WIJ REKENEN OP JULLIE! 

 


