VERSLAG TECHNISCHE WERKING 2018
De realisatie van het sportaanbod
De sportzwemmers
Op 31 december 2018 telde ZiK 35 competitiezwemmers

: 17 jongens en 18 meisjes

3 ZiK-ers zwemmen in de Brabokernploeg. (Nu TZV -Topsport-zwemmen-Vlaanderen)
Externe samenwerking
De samenwerkingen met BRABO wordt verder onderhouden.
Ook de jarenlange samenwerking met inspanningsfysioloog dr. Jan Olbrecht blijft zijn nut
bewijzen.
De betrekkingen met het gemeentebestuur verlopen correct net als de samenwerking met
het voltallig personeel van het gemeentelijk sportcentrum.
Opleidingen
Meerdere opleidingen werden door lesgevers/trainers gevolgd. Het merendeel van onze
trainers/lesgeverskorps is VTS gediplomeerd. Het volgen van bijscholingen blijft een hoge
prioriteit. Dit was en blijft ook een ambitieuze doelstelling voor 2019 :
100% gediplomeerde EN bijgeschoolde trainers.
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Vts Bijgeschoold
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Erkenning – kwaliteitslabel
In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 door de
Vlaamse Zwemfederatie het “Jeugdfonds Zwemmen ” opgericht. Dit jeugdsportproject
zal in de komende 4 jaar (beleidsperiode 2017-‐2021) jaarlijks verder worden gezet
binnen de Vlaamse Zwemfederatie.
Zwemclubs die initiatieven uitwerken voor hun jeugdwerking, waarbij het accent ligt om
de kwaliteit naar een hoger niveau te brengen en zo de sportparticipatie te bevorderen,
konden hiervoor ook in 2018 een “financiële tegemoetkoming “ ontvangen.
Naast deze “financiële tegemoetkoming” kan de zwemclub door het indienen van zijn
bewijsdossier, ook een “kwaliteitslabel” ontvangen, uitgereikt door de Vlaamse
Zwemfederatie.
ZiK ontving in 2018 “de GOUDEN druppel” als erkenning voor de inspanningen op gebied
van opleiding (+bijscholing) , organisatie en kwaliteit.

De sportresultaten
De successen zijn ook in 2018 niet uitgebleven. Hieronder de opsomming van deze
resultaten.
Al onze zwemmers namen verspreid deel aan 43 wedstrijden waarvan 11 meerdaagse
(Belgische) wedstrijden. We namen deel aan 11 Buitenlandse wedstrijden (Amsterdam,
Aken, Bergen, Canet, Glasgow, ….).
Onze 3 Kernploeg zwemmers namen deel aan het EK in Glasgow
Op de verschillende Belgische kampioenschappen open klasse behaalden we 10
nationale titels, 16 tweede en 13 derde plaatsen.
De Belgische jeugdkampioenschappen waren goed voor 3 gouden, 3 zilveren en 1
bronzen medailles (+aflossingen …)
Op de Vlaamse kampioenschappen werden het 7 eerste, 6 tweede en 12 derde plaatsen.
Op de provinciale kampioenschappen van Antwerpen, behaalden we 16 gouden, 14
zilveren en 14 bronzen medailles.
3 ZiK zwemmers behaalden de provinciale prijs Lange wapper.
Er werden 14 clubrecords scherper gesteld.
In ons clubkampioenschap voor de competitiezwemmers houden we rekening met alle
gezwommen haaien. Dit wil zeggen, zowel de haai van de eigen leeftijd als de haai van de
daarop volgende jaren.
18 ZiK-ers zwommen een haai :
- 8 meisjes verzamelden 100 haaien
- 12 jongens verzamelden 123 haaien
De wedstrijdorganisatie
ZiK organiseerde zes wedstrijden (met inbegrip van master-, PACO (splash)- en NVwedstrijden) die plaatsvonden in het Gemeentelijk Zwembad te Kapellen.
Het technisch secretariaat verzorgde de volledige wedstrijdadministratie: het
voorprogramma, de uitnodigingen, de registratie van de inschrijvingen, de samenstelling
van het wedstrijdprogramma , de startkaarten en de resultaten.
We konden in 2018 een beroep doen op het belangeloos werk van 17 officials /
scheidsrechters. Een tiental leden en bereidwillige ouders zorgden telkens voor de
logistieke ondersteuning en de omkadering.
Besluit
ZiK is een club met een mooie traditie, die dit jaar zijn 40e verjaardag viert , maar waar we
met z’n allen moeten blijven SAMENwerken om onze club verder te laten ontwikkelen als
een solide, even ambitieuze en nog steeds verder evoluerende zwemclub.
14 maart 2019.

Crea structuur en werking 2018
Structuur, aantal lesuren voor Crea, Join2Swim en Enjoy2Swim bleef in 2018 hetzelfde tov het jaar
ervoor. Zoals de voorgaande jaren ligt voor de jongere zwemmers de focus op het verbeteren van de
vier zwemstijlen en verhogen we de afstand pas vanaf 15+.
Het jaar werd afgesloten met 147 recreatieve zwemmers tov 158 zwemmers in 2017.
Het aantal lesgevers werd behouden.
Er werd een sportkamp georganiseerd van 6 dagen te Bütgenbach waar 60 deelnemers aan deelna
men van zowel Crea, LL en SP1 .

Sportieve prestaties
We namen in 2018 met onze recreatieve zwemmers deel aan 6 wedstrijden : 3 PACO wed
strijden, 1 niet-vergunninghouders wedstrijd en 2 dagen clubkampioenschappen.
4 van deze wedstrijden organiseerden we zelf.

Crea werkingsjaar 2018

