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Medewerkers bij een zwemwedstrijd 

 

De speaker 

Erg belangrijk bij een wedstrijd is de speaker. Hij /zij bepaalt voor een groot deel het 

verloop van de wedstrijd. Alle deelnemers en ploegleiders moeten de juiste informatie 

op het juiste moment ontvangen om de wedstrijd vlot te laten verlopen. De 

toeschouwers moeten geïnformeerd worden zodat zij geïnteresseerd blijven in de 

wedstrijd en de prestaties van de zwemmers. 

Ook op het tempo van de wedstrijd heeft de speaker een grote invloed. Zorg dus voor 

een goede speaker! 

Vraagt u een nieuwe speaker, neem dan uw wensen voor de wedstrijd met de speaker 

door en bespreek na de wedstrijd hoe het is verlopen. 

 

De ploegleider 

Naast de coach die de tijden van de zwemmers opneemt en vooraf en achteraf 

aanwijzingen geeft, is er een ploegleider nodig. Hij of zij zorgt dat de zwemmers op 

tijd aan de start verschijnen, met badmuts en bril. Hij of zij attendeert de zwemmers 

een paar series van te voren dat ze bijna aan de beurt zijn. Zorgt dat ze weten in welke 

baan ze moeten zwemmen, even inzwaaien, langs de coach lopen en dan naar de 

voorstart gaan. 

 

Diverse vrijwilligers voor (niet voor alle genoemde activiteiten is bij elke 

wedstrijd iemand nodig): 

 Inrichten en opruimen wedstrijdaccommodatie 

 Zitplaatsen voor deelnemers en toeschouwers (banken, tribunes) 

 Wedstrijdlijnen, keerpunt en rugslagmarkeringen 

 Kledingbakken 

 Banentelborden bij lange afstanden (800 en 1500 m.) 

 Jurysecretariaat (tafels en stoelen, evt. computer) 

 Pennen 

 Paperclips en nietmachine  

 Correctievloeistof (Tipp-ex) 

 Recordformulieren en recordlijsten 

 Puntentellijsten of puntentabellen 

 Jurykamer voor juryvergadering 

 Plaats speaker (tafel en stoel, microfoon) 

 Plaats voorstart (tafel, stoelen) 

 Wedstrijdprogramma voor jury en medewerkers 

Kamprechterkaarten en startkaarten voor jury 

 Toezicht 

 Kleedruimtes 

 tijdens in- en uitzwemmen 

Bij het in- en uitzwemmen moet absoluut toezicht aanwezig zijn. Veiligheid is 

in een, vaak overvol, inzwembad erg belangrijk. Zie toe op het uitkijken bij 

starten / in het water duiken, niet stoeien of in het water gooien, niet met te 

veel mensen bij het keerpunt aan de kant hangen waardoor niet 

doorgezwommen kan worden en houd sprintbanen vrij voor het zwemmen in 

één richting. 

 tijdens pauze 
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 andere ruimtes 

 Voorstartruimte / voorstarter 

 Valse start lijn bedienen 

Deze lijn moet neergelaten worden bij een valse start, waardoor de deelnemers bij 

het niet horen van het affluiten van de start gewaarschuwd worden en niet te ver 

door zwemmen. De medewerker moet uiteraard op de hoogte zijn van de 

startprocedures. Laat dit eventueel door de scheidsrechter toelichten. 

 Tijdbriefjes verzamelen 

De door de juryleden (tijdwaarnemers, kamprechters en scheidsrechter) ingevulde 

tijdbriefjes en kamprechterbriefjes dienen per serie opgehaald te worden en 

afgeleverd bij het jurysecretariaat. 

Aan het begin van de wedstrijd moet duidelijk afgesproken worden met deze 

medewerker(s) bij wie en wanneer de briefjes opgehaald dienen te worden. 

Overleg hiertoe met de scheidsrechter en het jurysecretariaat. 

 Uitslagenverwerking 

Het jurysecretariaat maakt het vereiste aantal processen-verbaal en laat deze door 

de scheidsrechter tekenen. 

Hiertoe worden: 

 één of meer uitslagenbladen opgehangen in het bad. 

 de uitslagen eventueel voorgelezen door de speaker, bijvoorbeeld de eerste 

drie plaatsen, ook als er geen ceremonie is. 

 de uitslagen digitaal verspreid. 

 Pers en publiciteit 

 Verzorging consumpties jury, medewerkers en trainers 

 Bij een beperkt aantal wedstrijden: ceremonieën en prijsuitreikingen: 

Iemand moet regelen hoe en wanneer de prijsuitreikingen of andere ceremoniën 

plaatsvinden. Waar u zoal aan moet denken bij een ceremonie is: 

 Wel / geen opmars van de deelnemers / prijswinnaars 

 Muziek bij opmars / ceremonie 

 Podium voor ceremonie 

 Wie reikt de prijzen uit 

 Wie zet de prijzen klaar 

 Speaker kondigt ceremonie tijdig aan en roept prijswinnaars tijdig op. 


