Hoe organiseer je een Schoolzwemkampioenschap?

Het Schoolzwemkampioenschap is een sportief, leuk en spannend evenement,
waarbij plezier voorop staat. Niet alleen de deelnemers, ook zwemverenigingen
zijn enthousiast. Een veel gehoorde reactie van zwemverenigingen na afloop
van het kampioenschap is: “Het was een grandioos succes”!

Een Schoolzwemkampioenschap biedt zwemverenigingen een unieke mogelijkheid voor:
• Ledenwerving
• Ledenbehoud
• Het op de kaart zetten van de zwemsport
• Meer naamsbekendheid
• Goede relatie met sponsoren
• Betere contacten met gemeente, exploitant en scholen
• De kinderen op een laagdrempelig manier kennis te laten maken met de zwemsport
Geef de basisschoolkinderen in de regio van jouw zwemvereniging ook de kans om op een
spetterende manier kennis te maken met wedstrijdzwemmen en organiseer dit jaar een
Schoolzwemkampioenschap! Geniet met elkaar van een gezellige, sportieve dag vol waterpret
en zet zo de zwemsport op de kaart.

Bijna elk kind leert op jonge leeftijd zwemmen. Dat is veilig en gezond. Zwemmen is
niet alleen praktisch, maar vooral erg leuk en voor alle leeftijden. Een
Schoolzwemkampioenschap laat basisschoolkinderen op een creatieve en vooral gezellige
manier kennismaken met de zwemsport. Het organiseren van een Schoolzwemkampioenschap
is voor veel verenigingen een zeer succesvolle activiteit om de zwemsport op de kaart te zetten.
Een Schoolzwemkampioenschap staat garant voor waterpret en gezond bewegen. Meedoen is
belangrijker dan winnen!

Succesvol concept
Elk jaar zwemmen duizenden basisschoolleerlingen tussen september en maart een lokaal
Schoolzwemkampioenschap. Dit competitie-element vergroot het teamgevoel en de trots bij de
deelnemende kinderen. Toch blijft, ondanks de strijd om de titel, het zwemplezier voorop staan.
Leden werven en behouden
Een Schoolzwemkampioenschap levert een belangrijke bijdrage aan het werven en behouden
van jeugdleden. Kinderen maken samen met klasgenootjes of vriendjes op een laagdrempelige
manier kennis met de zwemsport. Maar hoe houd je als zwemvereniging dat enthousiasme
vast? De KNZB geeft in deze brochure graag een aantal praktische handvatten om het
Schoolzwemkampioenschap ook bij jouw vereniging tot een succes te maken.

“WINNEN WAS DUIDELIJK NIET VOOR IEDEREEN HET ENIGE DOEL. PLEZIER EN DE
SPANNING WAREN ZEKER ZO BELANGRIJK”

Elke vereniging kan zijn eigen kleur geven aan het lokale Schoolzwemkampioenschap. Zo kan
bij een Schoolzwemkampioenschap wedstrijdzwemmen centraal staan, maar de vereniging kan
ook kiezen voor waterpolo. Je kunt als vereniging zelf de datum van het evenement bepalen.
Denk ook aan de afstanden die gezwommen worden en het toevoegen van fun-elementen,
zodat alle kinderen een onvergetelijke dag beleven. Een leuk middel hiervoor is bijvoorbeeld
een ludieke estafette. Ook aan de prijsuitreiking kun je jouw eigen tintje geven.

Programma
De organiserende vereniging is geheel vrij in het samen stellen van het te zwemmen
programma. Op deze manier kan het perfect aansluiten bij de zwemsporten die door de
vereniging worden aangeboden.
Spelregels
Meedoen is belangrijker dan winnen. Daarom zijn er een paar spelregels om de competitie voor
iedereen leuk en gezellig te houden. Zo mag maximaal 50% van het team lid zijn van de
vereniging. Een team bestaat uit 6 kinderen. Daarnaast is het een teamwedstrijd, dus de
teamprestatie geldt.
Promotie
Je hebt de website www.schoolzwemkampioenschappen.nl al gevonden. Op deze pagina staan
een aantal documenten die kunnen helpen bij de promotie van het school zwemkampioenschap.
Ook kun je via de KNZB-webshop posters bestellen die je bij de scholen in jouw omgeving kunt
laten ophangen.
WAT IS EEN SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAP?
“ NA EEN MIDDAG VOL GEZONDE BEWEGING, KREGEN ALLE KINDEREN EEN LEUKE
OORKONDE MEE NAAR HUIS.”

Het organiseren van een Schoolzwemkampioenschap heeft veel voordelen voor jouw
zwemvereniging. Dit evenement is een unieke mogelijkheid om leden te werven en bestaande
leden te behouden in hun keuze voor de zwemsport. Een Schoolzwemkampioenschap is een
feestje binnen de vereniging. Kinderen die al lid zijn, kunnen zwemmen met en tegen hun eigen
vriendjes. Dankzij de regel dat maar 50% van de deelnemers lid mag zijn van de vereniging, is
altijd minimaal de helft van de deelnemers een potentieel jeugdlid. Naast het werven van leden
biedt een Schoolzwemkampioenschap de zwemvereniging meer naamsbekendheid in de regio,
enthousiaste sponsoren en potentiële betere contacten met de gemeente, de exploitant en
scholen.
Voor wie zijn de schoolzwemkampioenschappen?
De Schoolzwemkampioenschappen zijn voor alle basisschoolleerlingen die in groep drie tot en
met acht zitten. Uiteraard beschikken alle deelnemers minimaal over zwemdiploma A. De KNZB
hanteert bij deze doelgroep de volgende indeling: Onderbouw (groep 3 en 4) Middenbouw
(groep 5 en 6) Bovenbouw (groep 7 en 8). Elk team bestaat uit zes kinderen. Om alle teams
een eerlijke kans te geven, bestaat elk team uit twee leerlingen uit de onderbouw, twee uit de
middenbouw en twee tieners uit de bovenbouw. Hoeveel teams er mee kunnen doen, hangt af
van het beschikbare badwater en het aantal vrijwilligers dat aanwezig is.
Hoe bereikt mijn zwemvereniging de doelgroep?
Zonder enthousiaste deelnemers, is er geen Schoolzwemkampioenschap. Maar hoe vind je deze
groep? De KNZB geeft graag wat tips om deelnemers te werven. Je kunt alle basisscholen in de
buurt benaderen met de vraag of zij geïnteresseerd zijn om met klassen of als school mee te
doen aan de Schoolzwemkampioenschappen. Begin hier wel op tijd mee, scholen hebben vaak
een vol programma. Denk ook eens aan het benaderen van gymleraren, individuele
leerkrachten of ouderraden. Daarnaast kun je als vereniging je eigen jeugdleden vragen om op
hun school of in hun eigen klas een team te formeren. Op
www.Schoolzwemkampioenschappen.nl, vind je een communicatie / en PR-handleiding terug
die je kunt gebruiken bij de benadering van deze mensen.

Een goed georganiseerd Schoolzwemkampioenschap staat garant voor een prachtig evenement
vol waterpret. Maar wat is er nodig om een Schoolzwemkampioenschap gestroomlijnd te laten
verlopen? De KNZB ontwikkelde een stappenplan voor alle geïnteresseerde zwemverenigingen.
Zo is het organiseren van een Schoolzwemkampioenschap in vijf stappen geregeld.
Stap 1 – Bepaal het doel
Het eerste waar je binnen je eigen zwemvereniging met elkaar over nadenkt, draait om één
belangrijke vraag: Wat wil je bereiken met de organisatie van het Schoolzwemkampioenschap?
Zie je het evenement puur als een gezellige middag ter promotie van de zwemsport of ga je
actief aan ledenwerving doen? Hoe ga je de deelnemers enthousiast maken voor de zwemsport?
Krijgen de deelnemers een voorbereidende training en kennismakingslessen?
Stap 2 – Programma opstellen
Vervolgens denk je met elkaar na over het programma. Wordt jouw Schoolzwemkampioenschap
een echt zwemkampioenschap? Uiteraard kun je ook voor andere zwemsporten een
schooltoernooi organiseren.
Stap 3 – Locatie
Bedenk voordat je een locatie reserveert goed aan welke eisen deze locatie moet voldoen. Zijn
er in het bad genoeg zitplaatsen aanwezig voor het gehele publiek? Is de kantine open of is er
catering aanwezig?
Stap 4 – Plan een datum
Begin op tijd met het vastleggen van een datum voor het Schoolzwemkampioenschap. Veel
scholen bepalen de agenda voor het nieuwe schoolseizoen al in het voorjaar. Om het
Schoolzwemkampioenschap tot een succes te maken, is het daarom verstandig om scholen, de
gemeente en de zwembadexploitant te betrekken bij het bepalen van de datum. Bied je ook
voorbereidende trainingen? Plan dan ook direct deze training, zodat alle betrokkenen daar
rekening mee kunnen houden. De voorbereidende trainingen zijn het meest effectief als zij vlak
voor het kampioenschap worden georganiseerd. Vergeet niet het Schoolzwemkampioenschap
aan te melden voor de gemeentelijke sportkalender.
Stap 5 – Aan de slag
Nu de datum vaststaat, kun je aan de slag met de praktische organisatie.
Denk aan het maken van:
• Een draaiboek voor het kampioenschap, zodat iedereen zijn taak kent
• De begroting
• Een persbericht om aandacht te genereren voor het Schoolzwemkampioenschap
• Plan om sponsoren te werven voor het evenement
• Het trainingsschema voor de voorbereidende trainingen
• Planning voor de follow-up om leden te werven
“MAAK VAN JE SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAP EEN GROOT FEEST EN LAST BUT NOT
LEAST: HAVE FUN”

Voor alle zwemverenigingen die een Schoolzwemkampioenschappen willen organiseren, heeft
de KNZB een speciaal organisatiepakket. In dit pakket vind je allerlei nuttige informatie, tips en
voorbeelden die je op weg helpen om van je eigen Schoolzwemkampioenschap een spetterend
feest te maken. Denk hierbij o.a. aan:
•
•
•
•
•

Voorbeeld programma
Uitnodiging scholen met invulstrook voor de kinderen
PR- en communicatiehandleiding
Checklist
Overzicht benodigde vrijwilligers

Hoe bind je leden aan de vereniging?
Een Schoolzwemkampioenschap is een prachtig instrument om nieuwe jeugdleden te werven.
De KNZB geeft je graag een aantal tips om jouw zwemvereniging te laten groeien met jong,
enthousiast talent.
Contact onderhouden
In de aanloop naar het Schoolzwemkampioenschap is het belangrijk om de contactgegevens
van de deelnemende kinderen te verzamelen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de kinderen
en hun ouders te informeren over het Schoolzwemkampioenschap. Daarnaast spelen de
contactgegevens een belangrijke rol bij het binden van de kinderen aan de vereniging.

“ ER ZIJN DIVERSE KINDEREN DIE SUPERTIJDEN HEBBEN GEZWOMMEN. DIE
ZWEMMERS HEBBEN EEN UITNODIGING GEKREGEN OM EEN PAAR LESSEN MEE TE
KOMEN ZWEMMEN BIJ DE ZWEMVERENIGING, SAMEN MET EEN VRIENDJE OF
VRIENDINNETJE. WANT ZULKE SNELLE ZWEMMERS KAN DE CLUB ALTIJD
GEBRUIKEN.”

Om jonge zwemtalenten enthousiast te maken voor de zwemsport, adviseert de KNZB om het
Schoolzwemkampioenschap onderdeel te maken van een 3-fase concept. Dit model is erop
gericht kinderen voor te bereiden op het Schoolzwemkampioenschap en ze uitgebreid kennis te
laten maken met de mogelijkheden van de zwemsport.
Fase 1: Voorbereidende training
Voor veel kinderen is het Schoolzwemkampioenschap de eerste keer dat zij in aanraking komen
met wedstrijdzwemmen. Een voorbereidende training biedt kinderen de mogelijkheid om de
zwemslagen, het starten van een startblok en het starten in het water te oefenen. Zo zijn de
deelnemers optimaal voorbereid en wordt het Schoolzwemkampioenschap een prachtig feest.
Fase 2: Schoolzwemkampioenschap
Dit is een spannende dag voor de kinderen: het Schoolzwemkampioenschap is de dag waarop
ze de sportieve strijd aangaan. Bij dit evenement maken de kinderen op een leuke manier
kennis met het wedstrijdzwemmen en de ambiance er omheen. Om het enthousiasme van de
kinderen vast te houden, is er fase 3.
Fase 3: Vervolg
Na afloop van het Schoolzwemkampioenschap kan jouw zwemvereniging enthousiaste kinderen
laten kennismaken met de andere takken van de zwemsport. De KNZB heeft hier allerlei
middelen voor, zoals Swimstar of het Sterrenplan. Beide laten kinderen op een leuke, speelse
en plezierige manier kennismaken met de zwemvereniging. Dit stimuleert kinderen om actief te
blijven zwemmen en lid te worden van de zwem vereniging.
Kijk op www.knzb.nl voor meer informatie.
De ervaring laat zien dat de zwemverenigingen de meeste nieuwe leden mogen verwelkomen
als zij het hele 3-fase concept toepassen.

