
Een sterkere vereniging; zoek binding met een nieuwe 
doelgroep!



Even voorstellen

• Floor van den Nieuwenhoff

• Projectleider Leven Lang Zwemmen (KNZB)

• Projecten gericht op de ‘ongebonden’ volwassen zwemmer

• Mijnzwemcoach.nl

• KNZB Borstcrawlcursus

• Prestatietochten en City Swims en dergelijke



Een levenslange band opbouwen (strategie en 
visie KNZB)







Recente cijfers over aantal zwemmers in NL; 
t/m 2017
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KNZB Borstcrawlcursus



KNZB Borstcrawlcursisten
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WIE NIET WAAGT, WIE NIET VERBINDT
Nederlandse Triathlon Bond



EVEN VOORSTELLEN: BERTEKE DE JONG
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VERBINDEN
• Takken van sport

• Bonden

• Talentontwikkeling / topsport

• Evenementen

• Verenigingen

Altijd op zoek naar kansen en ‘win-win’



16OCEANUS

Voorstellen: Adrie Berk 

• Dagelijks bestuur Oceanus

• Voorzitter commissie triathlon Oceanus

• Voorheen: trainer waterpolo, wedstrijdzwemmen en 

triathlon, zwemofficial, redacteur clubblad



Praktijk ervaring 
triathlon afdeling 

binnen:
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Oceanus afdelingen: 

• Aqua Varia na ABC

• Masters

• Wedstrijdzwemmen

• Waterpolo

• Triathlon

• Paralympisch zwemmen en 
triathlon

• G-waterpolo

• Vinzwemmen

• Open water zwemmen
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Samen wat kan en apart wat 
moet: 
• Elke afdeling heeft zijn eigen 

commissie die verantwoordelijk 
is in uitvoering van plannen

• ‘Afdelingen’ overleg (commissie 
en trainer) samen met dagelijks 
bestuur en ESA 5x per jaar

• Badwater efficiënt verdelen

• Stimuleren deelname training en 
wedstrijden in meerdere 
afdelingen. Contributie 'plafond' 
voor veel trainende sporters in 2 
of meer afdelingen

• Verenigingsbrede evenementen 
6x per jaar
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Gezamenlijke evenementen

(elke twee maanden) 

• Waterpolo toernooi

• Zwemloop 

• Clubkampioenschappen 
zwemmen PLUS

• 100 x 100 (75/50) 
jaarafsluiting

• Beachvolley of andere 
activiteit

• Poeloversteek
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Win-Win: triathlon-afdeling 
binnen de zwemvereniging 

• Een breder sport aanbod voor jeugd en 
senior leden

• Meerdere 'water' sporten uitproberen 
en beoefenen in één vereniging

• Een 'Leven lang sporten' op 1 
vereniging?!

• Ouders (achter het glas) kunnen 
aanhaken en naast zwemmen, ook 
meedoen aan loop- en fietstraining

• Gezamenlijke ASM training voor 
jeugdleden
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• Triatleten doen mee aan zwem- en polo 
competitie 

• Zwemmers en poloërs kunnen in off season
Teamcompetities triathlon meedoen

• Wedstrijdzwemmen vroeg specialisatie vs
Triathlon laat specialisatie. Doorstroom i.p.v. 
uitstroom

• Jaar lang wedstrijden. Open water & triathlon
vooral in de herstel periode van polo en 
zwemmen

• Kennisdelen tussen trainers

• Triatleten beschikbaar voor bestuurs- en 
commissiewerk

Win-Win: triathlon-afdeling 
binnen de zwemvereniging 
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TROTS

• 1x Olympische Spelen

• 3x Paralympische Spelen
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JEUGD als SPEERPUNT
• Ontwikkeling en groei binnen de sport

• Veelzijdige ontwikkeling kinderen

• Triathlon als logische keus voor kinderen

• Verenigingen en evenementen ondersteunen

• Lokale samenwerking = samen sterker

• Op zoek naar de ‘win-win’



WIJ WAGEN HET ER GRAAG OP! ☺
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WERKWIJZE
• Drie groepen

• Zwarte hoed | Gele hoed | Blauwe hoed

• Stap 1: individuele denktijd

• Stap 2: delen, plakken en ordenen

• Stap 3: gemene deler bepalen

• Plenaire terugkoppeling

3x

Nieuwe doelgroepen

Triathlon binnen zwemvereniging







• Wat heb je nodig?

• Waar heb je behoefte aan?

• Welke stappen moeten er 

gezet worden?

• Wat kan de KNZB / NTB / 

Oceanus voor je betekenen?

OM MORGEN TE BEGINNEN…
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TOT SLOT

• Wat neem je mee?

• De deur staat open, de koffie klaar…

• Napraten?


