Kortrijk, 12 mei 2021

Zetel:
 Leiaarde 28

In het handboek van KZK kan je lezen dat onze club de focus op het competitiezwemmen
legt, maar dat we ook de ambitie hebben om elk kind performant te leren zwemmen. We
bieden kinderen en jongeren in een boeiend traject een leuke zwemopleiding aan. De keuze
voor het competitiezwemmen laten we aan de zwemmer en zijn omgeving over, de
hoofdtrainer heeft in die keuze wel het laatste woord. Indien die keuze niet gemaakt wordt,
eindigt het traject op 12-jarige leeftijd.





KZK heeft gemerkt dat met de huidige structuur niet volledig het beoogde doel wordt
bereikt en past daarom vanaf seizoen 2021 – 2022 de structuur van zwemschool en
zwemclub aan.
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De basis blijft nog altijd de groep Zeesterren, gevolgd door de groep Zeepaardjes. Die
groepen trainen één keer per week en elke weekdag is er een aanbod voor die groepen.
Na deze groepen stroom je door naar de groep Vissen. Die groep traint twee keer per week
en vanuit deze groep is er vervolgens een tweesporenbeleid.
Ofwel kies je resoluut voor het recreatieve zwemmen en gaat je parkoers verder via de
groep Karpers. Deze groep zal ‘maar’ één keer per week zwemmen/trainen, maar blijft wel
de focus leggen op de verfijning van de techniek, in combinatie met een goede uithouding.
Ofwel kies je voor een traject dat kan leiden naar competitiezwemmen en vervolg je jouw
zwemopleiding bij de Dolfijnen, vervolgens de Orka’s, met als doel om in de
competitiegroepen te eindigen. Beide groepen trainen drie keer per week. De keuze voor
competitie wordt enerzijds gemaakt door de trainer(s), anderzijds door jezelf en jouw
ouders.
Als je niet voor competitie kiest, eindigt jouw traject in het jaar dat je 12 wordt.
Uiteraard blijft het de bedoeling van KZK om elk kind – in welk traject ook – goed te leren
zwemmen, maar binnen de focus van de eigen keuze.
Even resumeren:
Groep Zeesterren

Groep Zeepaardjes

Groep Vissen

(1 training/week)

(1 training/week)

(2 trainingen/week)

Geen competitie

Wel competitie

Groep Karpers (tot 12 jaar) (1 training/week)

Groep Dolfijnen (3 trainingen/week)

Groep Orka’s (3 trainingen/week)

Competitiegroepen

