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Ronse Swimming Club  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Als dromen werkelijkheid worden... 



 

Voorwoord 

 

Beste zwemmers, ouders 

 

RSC tracht sinds jaar en dag hoge ogen te gooien op alle niveaus. Tot op heden is dit ons 

steeds gelukt. Gezien de concurrentie ook niet stil staat, zien wij (bestuur en sportieve cel) 

ons genoodzaakt, onze jeugdwerking nog meer te optimaliseren. 

Inzet, discipline, sportiviteit en respect zijn voor Ronse Swimming Club dan ook de 4 peilers 

waarop we gaan verder bouwen. 

Via de uitgebreide trainersstaf (jeugdsportcommissie), willen en kunnen we in de toekomst, 

nog doelgerichter gaan werken. De maandelijkse trainersvergaderingen zullen daartoe een 

leidraad vormen, en zullen ons de mogelijkheid bieden om recreatieve zwemmers aan te 

moedigen tot competitie, en wedstrijdzwemmers nog beter te begeleiden. 

Uiteraard hangen aan dergelijke structurele veranderingen, ook enkele nieuwe regels vast.  

Verder in de brochure vindt U uitgebreid antwoord over onze vernieuwende werking. 

 

7 jaar lang maakte onze club deel uit van FTFN, later CTFN. Omwille van communautaire en 

financiële maatregelen, zag RSC zich genoodzaakt deze samenwerking stop te zetten. We 

onthouden de vele mooie sportieve momenten en de goeie band (die we nog steeds 

hebben). 

MAAR... RSC houdt niet op te bestaan. Integendeel! Na deze jaren van amateursport gaan 

we ons nu begeven op het allerhoogste niveau. Onze aansluiting bij de Vlaamse 

Zwemfederatie (VZF) getuigt hiervan. 

Het bestuur is ervan overtuigd, dat op termijn RSC ook daar hoge ogen kan gooien. De 

samenwerking met A- en B-trainers, een eventuele nieuwe infrastructuur (nieuw zwembad) 

en de tomeloze inzet van onze zwemmers, zullen in de toekomst factoren zijn die onze club 

naar een hoger niveau tillen.... en god weet waar we uitkomen. "Durven dromen" leidt vaak 

tot topprestaties, maar ook tot toprealisaties. Samen sterk! 

 

Naast de structurele veranderingen op sportief niveau, ondergaan we ook bestuurlijk een 

gedaanteverwisseling. RSC was sinds jaar en dag een feitelijke vereniging, maar het bestuur 

vond de tijd rijp om over te gaan naar een VZW, trouwens ook één van de vereisten van de 

VZF.  

 

 

 

 

Het RSC bestuur 
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Organisatie 
 

Structuur RSC 
 

1) Algemene vergadering 
 

12  effectieve leden van de VZW. 

 

Functie   Naam     Email-adres 

Voorzitter   Christophe De Paepe  christophe.de.paepe2@telenet.be 

Ondervoorzitter  Julien Terryn   julienterryn@hotmail.com 

Penningmeester  Régy Vandepoorte  rvandepoorte@delhaize.be 

Secretaris   Patricia Lepez   patricialepez@hotmail.com  

Activiteiten   Régy Vandepoorte  rvandepoorte@delhaize.be 

Logistiek   Giovanni Taelman  giovanni.taelman@gmail.com 

Bestuurslid   Eddy Terryn   eddyterryn@hotmail.com 

Bestuurslid    Aaron Vandorpe   

Sponsoring/Team wear Bart Eggermont  bart-ruth@telenet.be 

Lid algemene vergadering Justine Wallemacq   

Lid algemene vergadering Laurence Vandepoorte    

Lid algemene vergadering Murielle De Paepe 

 

 

2) Dagelijks bestuur 
 

Functie   Naam     Email-adres 

Voorzitter   Christophe De Paepe  christophe.de.paepe2@telenet.be 

Ondervoorzitter  Julien Terryn   julienterryn@hotmail.com 

Penningmeester  Régy Vandepoorte  rvandepoorte@delhaize.be 

Secretaris   Patricia Lepez   patricialepez@hotmail.com  

Activiteiten   Régy Vandepoorte  rvandepoorte@delhaize.be 

Logistiek   Giovanni Taelman  giovanni.taelman@gmail.com 

Bestuurslid   Eddy Terryn   eddyterryn@hotmail.com 

Bestuurslid    Aaron Vandorpe   

Sponsoring/Team wear Bart Eggermont  bart-ruth@telenet.be 
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3) Sporttechnische cel 

 

Functie Naam Diploma Hoger 

Redder 
Jeugdverantwoordelijke 

Hoofdtrainer  

Trainer C3 

Trainer C2 

Trainer C1 

Hulptrainer 

Masters/Open Water 

Lesgever  

Lesgever  

Lesgever  

Lesgever  

Lesgever 

Lesgever 

Lesgever 

Lesgever 

Lesgever 

Lesgever 

Lesgever 

Lesgever 

Lesgever 

Lesgever 

Julien Terryn 

Christophe De Paepe 

Julien Terryn 

Jan Pieter Cornelis 

Emilie Godefroidt 

Yari Gielen 

Luc Denijs 

Sylvie Luyckx 

Lorenzo Provoyeur 

Tom Vanleynseele 

Louise Praet 

Kito Franck 

Aaron Vandorpe 

Yori Jonckheere 

Noëmie Giot 

Camille Marescaux 

Pauline Vandepoorte 

Jana Persoons 

Justine Wallemacq 

Gwennaëlle Giot 

Nikita Vanschoorisse 

Instructeur B 

Initiator 

Instructeur B 

 

 

Instructeur B 

 

Initiator 

Initiator 

 

Initiator  
 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

De jeugdsportcommissie houdt om de 2 maanden een vergadering ter evaluatie van de 

trainingen, de zwemmers en mogelijke overgangen naar een volgende groep. Ook worden er 

tijdens deze vergaderingen korte bijscholingen gegeven als er nieuwe inzichten zijn in het 

zwemmen.  
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4) Trainingsgroepen 
 

• Zwemschool 

➢ Fase 1: Watergewenning 

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen terecht in de zwemschool. Daar water voor vele 

kinderen niet zo een geruststellende omgeving is, zal het er bij deze groep vooral op 

aankomen de kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met het water. 

Ook worden bij deze groep de belangrijkste elementen van zwemmen aangeleerd. 

Deze zijn drijven, pijlen (eerder fase 2) en aquatisch ademhalen.  

 

➢ Fase 2: Verdiepende watergewenning  

In deze groep komen de kinderen die alle einddoelen van fase 1 hebben behaald. 

Eens fase 1 doorlopen is zijn de kinderen vertrouwd met het water. Ook kunnen zij al 

drijven en aquatisch ademhalen. In deze fase wordt 1 van de belangrijkste elementen 

van het zwemmen aangeleerd, namelijk pijlen. Deze fase leert het kind zichzelf te 

redden in het water. We bedoelen hiermee dat we het kind leren hoe het op een 

veilige manier zich naar de kant kan begeven.  

 

➢ Fase 3: Leren zwemmen 

Na het doorlopen van de vorige 2 fasen is een kind "water veilig". Dit is voor ons, als 

zwemclub, niet voldoende en daarom willen wij het kind leren zwemmen. Indien alle 

voorgaande einddoelen behaald zijn, zal een kind vrij snel en vlot leren zwemmen.  

 

➢ Fase 4: Vervolmaking 

Na fase 3 kan een kind de globale rugslag, de beenbeweging schoolslag en de 

beenbeweging crawl. Ook heeft het de eerste vorm van duiken geleerd. In fase 4 

leert men de volledige schoolslag en crawl aan, alsook wordt de rugslag  technisch 

verder verbeterd.  
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• Précompetitie 

Na de zwemschool komt men de in pré-competitie groepen terecht (geen 

verplichting). Eens men in de pré-competitie groep zit gaat men de verschillende 

slagen verder verfijnen en het kind voorbereiden op het wedstrijdzwemmen. Hier 

verwacht men ook een aanwezigheidspercentage van 70% op maandelijkse basis. Om 

het kind kennis te laten met wedstrijdzwemmen gaat men met hen 3 à 4x per jaar 

naar een PACO wedstrijd.  

 

OPMERKING: Zwemmers die de zwemschool niet doorlopen hebben zullen eerst een 

test moeten afleggen om te zien wat ze reeds kunnen. 

 

➢ Pré-competitie 1 

Zwemmers uit de zwemschool of nieuwe zwemmers die de einddoelen van fase 4 

hebben gehaald (al dan niet na een test).   

➢ Pré-competitie 2 

Zwemmers die de einddoelen van de groep pré-competitie 1 hebben gehaald (al dan 

niet na een test) 

➢ Pré-competitie 3 

Doorstroming uit pré-competitie 2. Ook zwemmers die reeds ervaring hebben in het 

zwemmen kunnen direct in deze groep terecht komen (na evaluatie). 
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• Competitie    

 Indien men, na de pré-competitie te doorlopen hebben, kiest voor 

 wedstrijdzwemmen, komt men in de competitie groep terecht. Prestaties en inzet 

 zijn de kernwoorden van deze groep. Echter is plezier hier ook een belangrijk woord. 

 De zwemmers gaan progressief meer meters zwemmen, alsook technisch de laatste 

 zaken in orde brengen.  

 

➢ Competitie 1 

In deze eerste wedstrijdgroep komen de nieuwe wedstrijdzwemmers terecht, nadat 

zij de eerste 3 pré-competitiegroepen hebben doorlopen. Men kan in deze groep 

blijven zwemmen tot en met de leeftijd van 12 jaar of 1 jaar als men latere leeftijd 

aansluit bij deze groep.  

Indien men wenst deel te nemen aan het eendjescriterium of zomercriterium moet 

men mee op stage. 

 

➢ Competitie 2 

Zwemmers uit de groep C1 die de limiettijden voor de provinciale A 

kampioenschapen niet gehaald hebben, alsook zwemmers die niet wensen te 

zwemmen bij C3 of C4.   

Indien men wenst deel te nemen aan het zomercriterium moet men mee op stage. 

 

➢ Competitie 3 

Zwemmers die de limiettijden halen voor de provinciale A kampioenschappen of 

geselecteerd zijn voor de Internationale Driekamp. Deze groep is toegankelijk vanaf 

de leeftijd van 9 jaar.  

Deze groep zwemmers kan geselecteerd worden om deel te nemen aan speciale 

wedstrijden alsook wedstrijden in het buitenland.  

Deelname aan de zomerstage is niet verplicht maar wel aanbevolen. Indien men 

wenst deel te nemen aan het zomercriterium moet men mee op stage.  

 

➢ Competitie 4 

Zwemmers die de einddoelen van C3 halen kunnen toetreden tot C4. Deze groep is 

toegankelijk vanaf de leeftijd van 11 jaar en men kan in deze groep blijven zo lang 

men de limiettijden haalt zoals gesommeerd in C3 

Deze groep zwemmers kan geselecteerd worden om deel te nemen aan speciale 

wedstrijden alsook wedstrijden in het buitenland.  

Deelname aan de zomerstage is verplicht.  
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• Masters/Open water 

RSC voorziet op training ook een baantje voor ouders en oudere zwemmers, die zich 

willen verbeteren in de zwemsport, en binnen een aangename sfeer aan sport 

wensen te doen. Ook voor hen zijn er bepaalde wedstrijden voorzien.  

RSC heeft ook een open water afdeling. Hij/Zij die hiervoor kiest krijgt begeleiding op 

maat met aangepaste trainingen.  

 

• G-zwemmen 

Bij RSC kiezen we voor het integreren van zwemmers met een beperking via een 

inclusieve G-werking. Dit wil zeggen dat zwemmers met een beperking samen 

zwemmen met andere zwemmers op basis van hun niveau.  

 

5) Uurrooster trainingen 
 

Zie website voor de uitgebreide planning per groep! 

 

Op elke training dient men 10min op voorhand aanwezig te zijn zodat men zich goed kan 

opwarmen. Ook de opwarming is deel van de training. Hij/Zij die zich niet correct opwarmt 

kan gesanctioneerd worden.  

 

Wat neem ik mee op een zwemtraining?  

 

• Rekker, springtouw, handdoek en fiche actieve stretching (voor de opwarming) 

• Zwembril (+reserve) 

• Zwembroek of badpak (+reserve) 

• Handdoek 

• Netje met al het materiaal (paddels, pullboy, zwemvliezen, snorkel) → ALLES van Arena 

• Drinken → Water of isotonische sportdrank (zie prestavit en Luc Denijs) in een drinkbus 

• fiche stretching voor na de training 
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6) Missie en Visie 
 

 Topsport 

 

• RSC wil alle zwemmers een hoogstaande opleiding aanbieden door middel van een 

uitstekend begeleid trainerskorps en een prima infrastructuur. 

• RSC wil een maximaal aantal zwemmers opleiden en laten doorstromen naar de VZF, 

om zo een waardig ambassadeur te zijn voor de stad Ronse binnen de zwemsport op 

het hoogste niveau. 

  

 Breedtesport 

 

• RSC wil bijdragen tot de verhoging van sportparticipatie binnen Ronse en omstreken. 

Het is onze bedoeling zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen aan het 

sporten te krijgen. 

• RSC wil de knowhow en het advies van hoger opgeleide personen gebruiken om het 

zwemmen in Ronse naar een hoger niveau te tillen. Dit zonder zijn eigenheid te 

verliezen. 

 

 Maatschappelijk 

 

➢ RSC wil aan alle leden de kans bieden zich maatschappelijk te ontplooien, binnen een 

sportief hoogstaand en zeer aangenaam kader. 
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7) Communicatie 
 

➢ Alle administratieve communicatie gebeurt via het secretariaat.  

  Verantwoordelijke: Patricia Lepez 

  Via mail @: patricialepez@hotmail.com 

  Via Tel.: 068/44 82 55 of 0478/75 81 01 

 

➢ Communicatie trainingen/selecties/ziekte/blessures. 

  Verantwoordelijke: Julien Terryn 

  Op training 

  Via mail @: julienterryn@hotmail.com en rsc@mail.zwemfed.be 

  Via Tel.: 0472/52 54 73 of 0496/93 64 04 

 

➢ Alle communicatie van de club naar leden en ouders toe, zal via de website,      

mail of brief gebeuren!  www.swimmingclubronse.be 

 

     

 

  Ook RSC gaat mee met zijn tijd. Aangezien Facebook steeds meer gebruikt 

  wordt gebruiken wij ook dit kanaal om informatie te verstrekken. Meld je dus 

  zeker aan op de groep "RSC seizoen 2020-2021" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:julienterryn@hotmail.com
www.swimmingclubronse.be
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Reglementen 
8) Huishoudelijk reglement 
 

Artikel  1 :   Ronse Swimming Club staat onder het Beheer van het Bestuur. 

  

Artikel  2 :   Het bestuur duidt de trainers aan die de trainingen uitvoeren en orde en tucht 

 in het zwembad verzekeren. 

 

Artikel  3 :  Lid worden van RSC is enkel mogelijk in januari en september. 

   De trainingsuren worden door het Bestuur vastgesteld. 

  Het lidkaart geeft toegang tot de trainingen, het is  verplicht deze steeds bij te 

 hebben, daar er bij de ingang gecontroleerd kan worden. 

   

Artikel 4 :  De trainingen beginnen stipt. Men dient dus aanwezig te zijn op aanvangsuur 

 in zwemtenue, elk zwemmer die later toekomt dan het aanvangsuur kan 

 gesanctioneerd worden door de trainers. 

 

Artikel  5 :   Men dient van de opbergkastjes gebruik te maken. 

    Het bestuur van RSC is niet verantwoordelijk voor verdwenen of gestolen     

 voorwerpen. 

 

Artikel  6 :   Zwemmers en zwemsters dienen gekleed te zijn in badpak.   

 Shorts zijn verboden. 

 Het nemen van een stortbad is verplicht vòòr men in het zwembad gaat. 

  De toegang wordt geweigerd aan personen :  

- in staat van dronkenschap. 

- in onzindelijke toestand. 

- met huid- of andere ziekten , tenzij met doktersgetuigschrift. 

- met niet geheelde verwondingen. 

- die de orde van de trainingen verstoren. 

 

Artikel  7 :    Het is verboden : 

- zich onzedig aan te stellen. 

- het gebouw, de kleedhokjes en het materiaal te beschadigen of te 

bevuilen.  

- te roken. 

- voorwerpen of goederen van welke aard ook op de grond of in de baden te 

werpen 

- zeep te gebruiken in het zwembad. 



 R o n s e  S w i m m i n g  C l u b   

 
Pagina 13 

 

- zich buiten de bad- en kleedzaal in badpak te vertonen. 

- in de zalen te lopen en andere gebruikers te storen 

 

Artikel 8 :   Bestuur en trainers zijn belast met de uitvoering van onderhavig reglement. 

     Alle leden zijn hieromtrent gehouden de onderrichtingen van voorgemelde        

 personen te volgen. 

  Ieder lid is verondersteld het reglement te kennen en hij verbindt er zich toe 

 zich er naar te gedragen. 

  Personen die de bepalingen van dit reglement niet naleven, zullen verzocht 

 worden de inrichting 

  te verlaten.  Bij overdadig misbruik kan het abonnement ontnomen worden. 

 

Artikel 9 :  Zwemmers mogen het zwembad niet verlaten voor het einde van de training, 

 tenzij met schriftelijke toestemming van de ouders. 

 

Artikel 10 : Trainers aangeduid door het bestuur bezitten de macht om een lid van de 

 trainingen te ontzeggen na herhaaldelijke overtredingen. Indien leden zich 

 daar niet kunnen bij neerleggen kunnen zij zich richten tot de voorzitter van 

 RSC. 
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9) Sportief reglement 
 

• Algemeen 

 

 Kledij 

➢ Een RSC zwemmer heeft steeds voldoende zwembroeken/badpakken mee op      

wedstrijd. 

➢ Badmuts van de club is verplicht, vergeet brilletje niet (best 1 reserve) 

➢ Slippers, short, t-shirt van de club en eventueel sweater aandoen tussen de 

verschillende wedstrijden. Zo blijven de spieren warm. 

 

 Vervoer 

➢ We spreken steeds af aan het zwembad, tenzij anders doorgegeven. Indien men van 

thuis wenst te vertrekken, moet dit aan de afgevaardigde gemeld worden de       

dag voor de wedstrijd. Hij/zij zal beslissen of dit kan. 

➢ Wanneer er busvervoer voorzien is, is elke zwemmer verplicht mee te gaan met de 

bus en ook terug te keren. Resterende plaatsen kunnen worden ingenomen door 

ouders en familieleden tegen een prijs vastgelegd door het bestuur. 

  

 Inschrijvingen en trainingen 

➢ Alle inschrijvingslijsten zullen via mail worden doorgestuurd.  

➢ Inschrijven is verplicht vóór einddatum vermeld op de lijst. Laattijdige inschrijvingen 

zullen in geen geval aanvaard worden. 

➢ Voor sommige wedstrijden kan een selectie worden gemaakt door de trainers. 

➢ Trainers kiezen binnen het programma, welke koersen de zwemmers respectievelijk 

zullen zwemmen. 

➢ Alle zwemmers zullen, ten laatste 1 week voor de wedstrijd, onder het keuzevakje 

"kalender" op onze site, alle informatie omtrent de wedstrijd en wat ze zwemmen 

kunnen terug vinden. 

➢ Een competitiezwemmer traint op regelmatige basis.  

 80% van de trainingen aanwezig zijn 

➢ Bij onregelmatige deelname aan training zal de zwemmer, niet meer worden 

toegelaten tijdens de trainingsuren van de competitiezwemmers. Hij/zij kan dan 

terecht tijdens de trainingen van de recreatieve zwemmers. Hij/zij zal tevens geen 

wedstrijden meer zwemmen. 

➢ Tijdens de examenperiode zal er een aangepast trainingsschema worden voorzien. 

 

 Competitie 

➢ Er wordt van elke zwemmer verwacht dat hij/zij zwemt als ingeschreven. Enkel       

doktersbriefje geldt bij afzegging. Wanneer dit regelmatig gebeurt, kan de 

sporttechnische cel beslissen een zwemmer tijdelijk te schorsen van 
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wedstrijddeelname. 

➢ Bij wedstrijden blijft "iedereen" tot het einde van de competitie om elkaar aan te 

moedigen. Niet gaan douchen, dit doen we nadien samen. 

➢ Boetes die de club krijgt door laattijdig of niet afmelden voor een wedstrijd zullen 

worden doorgerekend aan de betreffende zwemmer. 

➢ Voor het inzwemmen gaat iedereen samen ,onder leiding van aangestelde trainer, 

een droge opwarming maken. 

➢ Na de droge opwarming gaat men inzwemmen. De trainer legt uit wat er moet       

gezwommen worden, kijkt toe en verbetert waar nodig. 

➢ Tijdens de wedstrijd ga je niet naar de tribune om bij je ouders te zitten. Je mag even 

naar hen toe, maar komt onmiddellijk terug bij de ploeg. Als je even naar je ouders 

gaat, meld je dit bij de trainer of begeleider. 

➢ De trainer of begeleider geeft aan wanneer je naar de start kan gaan, niet de ouders. 

➢ Na de gezwommen koers ga je eerst bij de trainer of begeleider. Die bespreekt met 

jou de koers, en geeft eventuele richtlijnen. 

➢ Voor we de zwemhal verlaten, ruimen we eventuele rommel op. Let ook op of er 

geen kledij, brilletjes, handdoeken of dergelijke dingen zijn blijven liggen. 

➢ Elke zwemmer is persoonlijk verantwoordelijk voor het afhalen van zijn/haar 

medailles. Dit is niet de taak van de trainer of de afgevaardigde. 

• Buitenlandse wedstrijden 

 

➢ Voor deelname aan buitenlandse wedstrijden, zal de sporttechnische cel beslissen 

welke criteria zullen gehandhaafd worden. Deze zullen o.a. afhankelijk zijn van 

aanwezigheid op trainingen, deelname binnenlandse wedstrijden, gezwommen 

tijden, eventuele limiettijden, aantal startplaatsen, motivatie op trainingen en 

wedstrijden, gedrag. Ook deelname aan eventuele vooropgestelde stages kunnen 

hier een rol spelen. 

➢ Wanneer bij inschrijving, het gevraagde voorschot niet voor limietdatum is betaald    

vervalt automatisch de deelname aan de wedstrijd. Dit geldt tevens voor het te 

betalen resterende saldo. Het voorschot zal vervolgens dienen ter dekking van 

annuleringskosten. 

➢ Indien nodig kan de club, voor bepaalde wedstrijden (vb.buitenland) een attest       

voorzien voor school. 

 

• Stages en kampen 

 

➢ De sporttechnische cel bepaalt de selecties  voor stages en teambuildingskampen. 

➢ De voorwaarden die zullen worden gehandhaafd zijn idem aan de criteria ter selectie 

voor de buitenlandse wedstrijden. 
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10) Gedragscode voor RSC zwemmers 

 

Attitude 
➢ Merk je dat iemand niet goed in zijn vel zit? Meld het aan de API, de trainer of iemand die je 

vertrouwt! 

➢ Aanvaard de beslissingen van de officials. 

➢ Onsportiviteit van een ander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. 

➢ Wijs een medezwemmer op onsportief of onplezierig gedrag. 

➢ We staan voor fairplay tegenover tegenstander, officials en publiek. 

➢ Ben je nieuw in de groep? Doe de moeite de anderen te leren kennen en geef iedereen de 

kans om jou te leren kennen. 

➢ Je komt trainen, dus je bent gemotiveerd. Toon dat ook! 

➢ Heb respect voor de andere zwemmers. Elke gedraging waarbij de lichamelijke en 

persoonlijke integriteit van een andere zwemmer in gedrang komt, zal op een gepaste wijze 

gesanctioneerd worden. 

➢ Heb respect voor je trainer, hij/zij staat er in zijn/haar vrije tijd speciaal voor jou! 

 

Training 
➢ Kom op tijd op training, dat wil zeggen minstens tien minuten op voorhand ben je aanwezig 

zodat de training op tijd kan starten. Kom je te laat? Meld dit dan aan je trainer. 

➢ Maak met je trainer duidelijke afspraken betreffende aanwezigheden op trainingen en 

wedstrijden. 

➢ Hoewel we een individuele sport beoefenen vormen we een team, in en naast het zwembad. 

➢ Plezier beleven tijdens de training mag, wees eerlijk in wat je voelt en doet tijdens je sport, 

pas dan kun je goed presteren. 

➢ Als je iets niet goed begrijpt, vraag dan uitleg. Volwassenen hebben vaak een andere en 

ingewikkelde manier van praten, maak je daar niet te snel zorgen over. 

 

Wedstrijden 
➢ Wees blij met een goede prestatie, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag. 

➢ Als je verliest, wens je tegenstander dan proficiat met een glimlach. 

➢ Heb respect voor jezelf, je medezwemmers, je trainer, de officials, alle anderen en het 

materiaal waar je mee omgaat. Ook als je wil winnen. 

➢ Je best doen kan iedereen, winnen kan er maar één. Sluit je wedstrijd af door te benoemen 

wat je goed gedaan hebt. 

➢ Voel je voor een wedstrijd stress, dan geven we je de volgende tips: voer de taken uit die je 

afspreekt met je trainer en dan zal het resultaat wel volgen. Je wat zenuwachtig voelen voor 

een wedstrijd is normaal, er negatief over denken maakt het nog moeilijker om goed te 

presteren. Richt je gedachten op jezelf en wat controleerbaar is: je voorbereiding, je 

zelfcontrole, je gedrag. 

 

Materiaal/accomodatie 
➢ Kleedkamers en douches zijn geen speelruimtes. Deze worden net zoals het materiaal netjes 
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en ordelijk achtergelaten. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen kledij/materiaal en 

heeft respect voor andermans gerief. Waardevolle spullen laat je niet achter in de 

kleedkamers, stop ze in een gesloten kastje of neem ze mee naar het zwembad. De club is 

niet verantwoordelijk voor diefstallen. 

➢ Neem geen dingen van een ander, dat is stelen. 

 

Gezondheid 
➢ Meld blessures meteen aan de trainer, jij bent diegene die de pijn voelt. Vertel duidelijk wat 

je voelt. Verzorg de blessure goed, ook een blessure verdient de nodige aandacht. Volg de 

adviezen van je arts of trainer goed op. En kop op: na regen komt zonneschijn. 

➢ Lichamelijke hygiëne is belangrijk. Voor en na het zwemmen douchen. 

➢ Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het zwemmen. 

➢ Houd er rekening mee dat bepaalde medicamenten als doping worden gezien. Vraag dus 

steeds voldoende informatie aan je arts of apotheker vooraleer je deze inneemt. Op elke 

wedstrijd(van welk niveau ook) is een dopingcontrole mogelijk. 

➢ Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sport. 

 

Pesten is verboden! 
Pesten en plagen zijn twee verschillende dingen. Maak het onderscheid. 

Heb je het gevoel gepest te worden? Probeer te achterhalen wanneer en waarom. Je hebt een keuze: 

speel je slachtoffer of doe je er iets mee? 

Pesten is actie en reactie: niet reageren of met humor reageren kan werken! Houdt het pesten aan? 

Neem iemand in vertrouwen en bespreek het en neem contact op met de vertrouwenspersoon (zie 

document vertrouwenspersoon van de club). 

 

Sanctioneren bij schenden van de gedragscode 
Bij het schenden van deze gedragscode treedt de trainer/sportief verantwoordelijke op en komt men 

tot een gepaste sanctie. Deze sanctie zal variëren volgens de aard van de schending. 

 

Bij ernstige feiten, of herhaaldelijke schending van de gedragscode, kunnen personen in 

samenspraak met het bestuur/de sportief verantwoordelijke verwijderd worden uit de groep. 

 

Een RSC-zwemmer is een voorbeeld van discipline en fair-play. 
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11) Gedragscode voor RSC ouders 
 

Attitude 
➢ Als een kind niet wil deelnemen aan sport, is daar een reden voor. Forceren helpt niet. 

➢ Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor dat van jou. Jouw kampioen is in de eerste 

plaats jouw kind, pas daarna zwemmer. 

➢ Moedig je kind aan de regels te volgen (zowel reglement als gedragscode). 

➢ Ondersteun alle pogingen om positief gedrag te stimuleren en negatief gedrag te 

voorkomen. 

➢ Elk kind is welkom bij deze sportclub. Ouders kunnen hun eigen kinderen stimuleren om te 

sporten. Als ouder mag je echter geen handelingen stellen die een afbreuk zijn voor andere 

jongeren. 

➢ Een gesprek werkt, een verwijt niet. Probeer steeds op een beleefde manier te 

communiceren. 

➢ Aan één trainer heeft je kind ruimschoots voldoende. Jouw taak als ouder is belangrijker: 

ouders oordelen niet. Ze ondersteunen. Jouw kampioen weet trouwens vaak zelf heel goed 

wat hij/zij moet doen. 

 

Training 
➢ Jouw kind moet op tijd op training zijn, help daar ook aan mee. 

➢ Accepteer de beslissingen van de trainer. Ga je niet akkoord: spreek hem of haar er dan 

onder vier ogen over aan en kies hiervoor een geschikt moment. 

➢ Erken de waarde en het belang van (vrijwillige) trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het 

sporten van jouw kind mogelijk te maken. 

➢ De trainer is geen helderziende: durf op een gepaste manier te zeggen wat je denkt en voelt 

als ouder van een zwemmer. 

➢  

Wedstrijden 
➢ Kinderen willen niet altijd winnen, ze willen vooral plezier maken. Toon als ouder ook een 

glimlach als het even niet zo goed gaat. Verander een nederlaag in een overwinning door op 

andere zaken te wijzen. 

➢ Leer je kind dat eerlijkheid en inzet belangrijker zijn dan winnen.  

➢ Val een official nooit in het openbaar aan en trek de integriteit van de officials niet in twijfel. 

➢ Check wat je kind leuk vindt aan je reacties na de wedstrijd. 

➢ Geef applaus bij een goede prestatie van zowel uw eigen zwemmer als van andere 

zwemmers. 

➢ Toon respect voor de andere zwemmers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 

➢ Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een 

wedstrijd. 

Materiaal 
➢ Spreek jouw kind aan als het onrespectvol omgaat met het materiaal, met teamgenoten of 

anderen. 

➢ Heb zelf ook respect voor materiaal van de club en maak geen rommel in de hal, cafetaria,… 
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Gezondheid 
➢ Zorg dat je kind voldoende rust en een goede voeding krijgt, dat zijn de basisvoorwaarden 

om te groeien, zowel fysiek, psychisch als in prestaties. Probeer zelf een voorbeeld te zijn. 

➢ Laat je kind ontwikkelen volgens de sportieve fasen die eigen zijn aan de leeftijd. Praat hier 

eventueel over met de trainer, zij zijn de experts. 

 

Sanctioneren bij schenden van de gedragscode 
Bij het schenden van deze gedragscode treedt de trainer/sportief verantwoordelijke op en komt men 

tot een gepaste sanctie. Deze sanctie zal variëren volgens de aard van de schending. 

 

Bij ernstige feiten, of herhaaldelijke schending van de gedragscode, kunnen personen in 

samenspraak met het bestuur/de sportief verantwoordelijke verwijderd worden uit de groep. 

 

 

Een RSC-ouder helpt mee aan de uitstraling van Ronse Swimming 

Club en is een heel belangrijke schakel in een ambitieuze 

jeugdwerking. 
 

 

  

Bij RSC is men lid voor de volle 100% en niet voor 95% !!!! 
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12) Nuttige info    
 

•  Kledij zwemmer 

 

➢ De RSC teamwear is verplicht aan te kopen voor elke wedstrijdzwemmer. Deze moet 

elke zwemmer ook aanhebben bij het vertrek naar elke wedstrijd.  

➢ RSC sloot een sponsoringcontract af met Arena. We verlangen dan ook dat 

competitiezwemmers vanaf heden met Arena zwembroek of badpak deelnemen aan 

de wedstrijden.  

 

•  Website  

 

➢ De website en het gebruik hiervan wordt in een nieuw kleedje gestoken. Vanaf           

heden proberen we via dit medium alle informatie te kanaliseren. Hou de site           

dus regelmatig in de gaten. 

 

•  Voeding 

 

➢ Een uitgebalanceerde voeding is zeer belangrijk voor een sporter. Let er op!! 

➢ Een lichaam in topvorm recupereert ook beter. Daarom is het belangrijk voldoende 

en op de gepaste tijden te drinken. Wij geven de voorkeur aan water, daar er op de 

markt veel "sportdrankjes" te koop zijn, die meer kleurstoffen dan de vereiste 

stoffen, nodig ter recuperatie. 

Wenst U op dat vlak vakkundige info. Dan kan U steeds terecht bij Luc Denijs, uit onze 

club. Verdere info kan je terugvinden onder Prestavit (zie site sponsors). 
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Ter kennisgeving, Het RSC-bestuur: 

 

Christophe De Paepe  Terryn Julien    Patricia Lepez 

 

 

 

Eddy Terryn   Regy Vandepoorte   Aaron Vandorpe  

 

 

 

Giovanni Taelman  Bart Eggermont    

 


