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Inleiding  
De Zwem- en Poloclub Nunspeet is een vereniging met een groot aantal recreatieve 
zwemmers. Het belangrijkste uitgangspunt voor deze zwemmers is plezier in de 
zwemsport en op een verantwoorde manier beter worden in zijn favoriete sport. Een 
aantal zwemmers wenst verder te gaan in het zwemmen en een wedstrijdzwemmer te 
worden. Naast het plezier in de sport is het voor hen van belang dat er goede 
voorwaarden zijn om ieder op zijn eigen niveau een zo goed mogelijk sportief niveau te 
halen en vast te houden. Dit visiedocument geeft de visie weer van ZPC Nunspeet op 
het wedstrijdzwemmen binnen onze vereniging. Uitgangspunt daarbij is de opleiding van 
zwemmers naar het niveau van een geoefende wedstrijdzwemmer, in combinatie met 
plezier in de sportbeoefening. 
 

Wedstrijdzwemmers en wedstrijden 
De wedstrijdzwemmersgroep is een deel van de vereniging Z&PC Nunspeet. Dit deel 
van de vereniging neemt deel aan zwemwedstrijden, maar is nadrukkelijk ook onderdeel 
van de vereniging. Dit komt tot uiting in deelname aan gezamenlijke activiteiten die voor 
de gehele vereniging worden georganiseerd en door gezamenlijke zwemtrainingen met de 
waterpolo-jeugd. Dit bevordert de integratie en leidt tot kruisbestuiving waar dit mogelijk 
en wenselijk is. Waterpolo-ers die geïnteresseerd zijn in wedstrijdzwemmen worden waar 
mogelijk ook in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan zwemwedstrijden, zoals 
onze eigen clubkampioenschappen. Met name voor de jonge jeugd kan op deze manier 
worden gefaciliteerd dat zij niet direct een keuze hoeven te maken tussen waterpolo of 
wedstrijdzwemmen en met beide disciplines kennis kunnen maken en zich in beide 
verder kunnen bekwamen. 
 
De groep wedstrijdzwemmers zwemt in de volgende competities/circuits: 

- Landelijke competitie, regio Oost (4 wedstrijden per seizoen)  

- Minioren-junioren circuit (5 wedstrijden voor minioren t/m jeugd 2) 
 
Daarnaast nemen we deel aan een aantal medaille-/limietwedstrijden en kunnen 
zwemmers die zich daarvoor kwalificeren deelnemen aan de Gelderse 
kampioenschappen. We streven ernaar om iedere zwemmer in de gelegenheid te stellen 
ten minste een maal per maand aan een wedstrijd deel te nemen. 
 
De competitie-wedstrijden zijn vooral bedoeld om als groep in competitieverband tot 
een hoger niveau te komen en daarbij de zwemmers uit te dagen om zich voor de groep 
in te zetten. Daarnaast hebben deze wedstrijden ook een individueel doel voor de 
zwemmer, namelijk het eigen niveau te toetsen. Dat is ook bij de overige wedstrijden het 
geval. Ook daar geldt echter dat wij zoveel mogelijk als vereniging aan deze wedstrijden 
deelnemen en het zwemmen als een teamsport benaderen, met aandacht en support voor 
elkaar en elkaars wedstrijden en door als vereniging collectief onderweg te zijn. 
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Missie en Visie 
 

Missie 

Voor de zwemselectie van Z&PC Nunspeet willen we op een plezierige manier, een sportieve 
omgeving creëren om de individuele zwemmer op te leiden tot het niveau van een geoefend 
wedstrijdzwemmer op Gelders niveau. Hierin willen we de talenten de ruimte geven om zich 
te ontwikkelen, maar vooral aan alle zwemmers de mogelijkheid bieden om op een plezierige 
wijze hun sport te beoefenen.  

 

Visie 

Wij willen als zwemselectie van de Z&PC Nunspeet met een stabiele groep zwemmers 
deelnemen aan de wedstrijden die in onze regio worden georganiseerd en daar ook zelf een 
actieve bijdrage aan leveren. We willen daarbij als vereniging naar buiten treden, met de 
mogelijkheid om individueel te presteren. We vinden dat plezier en prestatie niet van elkaar 
kunnen worden onderscheiden. Beide zijn kernwaarden binnen onze vereniging.  

In onze regio zijn wij een middelgrote vereniging. Als zodanig streven wij ernaar om in de top 
van de regio-klasse te zwemmen en een actieve bijdrage te leveren aan het wedstrijdzwemmen.  

Om dit te realiseren is er een stabiele aanvoer van jonge zwemmers vanuit de recreanten 
nodig, tevens is een goede uitvoering van het opleidingsplan en de juiste trainingsfaciliteiten 
noodzakelijk. Daarvoor zorgen de trainers. 

Om onze bijdrage als vereniging aan het wedstrijdzwemmen te kunnen vervullen zijn wij 
afhankelijk van vrijwilligers. Zij zijn voor alle onderdelen van het wedstrijdzwemmen van 
groot belang. Voor hen is - naast ambitie en plezier - waardering van groot belang. Als 
vereniging en als zwemselectie koesteren wij onze vrijwilligers. Zij maken een essentieel 
onderdeel uit van het functioneren van de zwemselectie.  

Als zwemselectie zijn wij geen op zich staande afdeling binnen Z&PC Nunspeet, maar maken 
wij daar onderdeel van uit. Waar mogelijk trekken wij samen op met de waterpolo en kunnen 
beide sporttaken voordeel hebben van kruisbestuiving over en weer. Voor de aanvoer van 
nieuwe leden van de zwemselectie zijn wij in hoge mate afhankelijk van de doorstroming 
vanuit de recreanten. Op haar beurt kan de zwemselectie een bijdrage leveren aan de 
trainingen en begeleiding van de recreanten. 
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Organisatie 
 

Zwemcommissie  

Voor een goede organisatie van het wedstrijdzwemmen kent Z&PC Nunspeet een 
zwemcommissie. De zwemcommissie: 

- Zorgt voor een indeling van de trainingen voor de wedstrijdzwemmers en voor 
de aanwezigheid van voldoende trainers voor de traningen; 

- Coördineert de deelname aan wedstrijden en verzorgt de inschrijvingen van de 
wedstrijdzwemmers voor de zwemwedstrijden.  

- Organiseert thuiswedstrijden in eigen bad met bijbehorende taken zoals 
uitnodigingsbestand aanmaken, officials regelen,  hapje en drankje tijdens 
wedstrijd enzovoorts. 

- Coördineert en organiseert de officials voor wedstrijden en cursussen. 

- Coördineert coaches voor de wedstrijden. 

- Regelt prijzen voor clubkampioenschappen en PR trofee. 

- Coördineert en/of organiseert activiteiten buiten de wedstrijden om 

- Vertegenwoordigt de afdeling wedstrijdzwemmen in het bestuur. 
 
De zwemcommissie bestaat bij voorkeur uit een aantal leden: 

- Vertegenwoordiger namens de zwemcommissie in het bestuur  

- Inschrijver wedstrijden 

- Afgevaardigde van de trainers 

- Official-coördinator en contactpersoon voor ouders en zwemmers 

- Algemeen lid voor ondersteuning in de organisatie. 

 

Trainingen en trainers 

Bij het ambitieniveau van Z&PC Nunspeet – opleiden tot goede wedstrijdzwemmers, ieder 
naar zijn eigen niveau en ambitie – past een trainingsintensiteit van drie keer per week, met 
waar mogelijk een extra training voor ambitieuze en/of extra getalenteerde zwemmers.  

Gestreefd wordt naar minimaal één gediplomeerde trainer per twee banen, met ondersteuning 
van een tweede trainer. Aan het einde van ieder seizoen wordt een indeling gemaakt voor de 
trainingen en trainers voor het volgende seizoen. Trainers bieden wij actief de mogelijkheid 
om deel te nemen aan opleidingen en cursussen. 
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Organisatorische doelstellingen 
 
De afdeling wedstrijdzwemmen verzorgt met elkaar de randvoorwaarden voor een 
sportbeoefening die past bij onze visie. Hierbij wordt een aantal randvoorwaarden 
gesteld. 
 
Omgevingsdoelstelling 
Het creëren van plezierig, veilig en sportief klimaat. Waardoor zwemmers zich goed 
voelen en zich goed kunnen ontwikkelen tot een betere zwemmer en optimaal kunnen 
groeien in hun favoriete sport.  
 
Sportieve doelstelling 
Het voor de zwemmers mogelijk maken zich zowel technisch als conditioneel te ontwikkelen 
naar een hoger zwemniveau aan de hand van een technisch plan. Middels individuele 
begeleiding en coaching tijdens trainingen en wedstrijden.  
 
Recreatieve doelstelling 
Het verbeteren van het groepsgevoel aan de hand van verschillende gezellige activiteiten en 
door de groep meer bij elkaar te betrekken tijdens de trainingen en wedstrijden. 
 
 


