
De 10 geboden van de WST-competitiezwemmer 

 

1. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk en toch zeker ¾ van de trainingen aanwezig te zijn. 

2. Ik zorg ervoor dat ik een kwartier voor de start van de training in het zwembad ben om mij 

klaar te maken voor de opwarming. Ik blijf niet hangen in de kleedkamer of de douche en ga 

onmiddellijk door naar het zwembad. 

3. Wanneer de trainer uitleg geeft, ben ik stil en luister ik aandachtig zodat ik alles goed begrijp. 

Ik onderbreek niet, begin niet te babbelen of te roepen, ga niet onder water, speel niet en 

stoor de andere zwemmers niet. Als ik vragen heb, stel ik ze later. 

4. Na de uitleg van de trainer, maak ik mij klaar om te vertrekken voor de oefening. Ik wacht 

niet op andere zwemmers. De snelste zwemmer vertrekt eerst, de traagste laatst. Ik vertrek 

als de voorgaande zwemmer aan de zwarte vlaggetjes is zodat ik genoeg afstand kan laten 

tot mijn voorganger. 

5. Inhalen tijdens het zwemmen doe ik zonder de andere zwemmers te storen. 

6. Ik doe mij best tijdens het zwemmen om de oefening geconcentreerd en zo goed mogelijk te 

doen. Ik werk de oefening of de setjes helemaal af en stop niet eerder. Naar het toilet kan ik 

gaan na de oefening of na een set. 

7. Ik ga op een respectvolle manier met de trainer om. Dat houdt in dat ik met aandacht en 

zonder te storen luister naar de aanwijzingen en oefeningen die ik vervolgens zo goed als ik 

kan uitvoer. Op die manier kan de trainer leukere trainingen geven en leer ik veel bij !  

8. Ik ga ook op een respectvolle manier met de andere zwemmers om. Daarom zal ik de 

anderen niet storen of plagen als de trainer uitleg geeft. Ook tijdens het zwemmen laat ik de 

andere zwemmers zonder te storen hun oefening afmaken. Als ik aankom, ga ik aan de kant 

zodat ik plaats maak voor de aankomst of het keerpunt van de anderen. Ik moedig de 

anderen ook aan om aandachtig met het zwemmen bezig te zijn en daag hen graag uit om 

actief mee te zwemmen. 

9. Ik heb respect voor de accommodatie en het materiaal van mezelf en van de anderen, ook in 

het materiaalkot of de kleedkamers. 

10. Ik wil als wedstrijdzwemmer een voorbeeld zijn voor de andere zwemmers bij WST en 

gedraag me daarom met trots volgens deze geboden ! 

 

 

 


