
                                                            

 

   

ZwemRegio Hollandse Delta - Dordrecht 
 

Doelgroep 
Talentvolle, ambitieuze en enthousiaste sporters van zwemverenigingen uit de Drechtsteden, 
Zuid-Holland Zuid en Noord West Brabant. 
 

Aanleiding 
KNZB: “Ambitieuze en sterke zwemverenigingen zijn van groot belang voor het Nederlandse 
(top)zwemmen. Deze verenigingen zijn in het vernieuwde KNZB-beleid de opstap naar de 
topsportcentra. Daarmee vormen zij een belangrijke schakel voor talentvolle (top)sporters die 
uiteindelijk de wereldtop willen en kunnen bereiken”.  
In het (top)sportbeleid blijven de twee HPC’s en vijf OC’s gehandhaafd, waarbij m.i.v. dit seizoen drie 
OC’s in samenwerking met verenigingen worden georganiseerd. MNC Zwemmen sorteert voor op de 
mogelijkheid om in de nabije toekomst eveneens weer een OC te worden. Die ambitie om door te 
groeien zal in samenwerking plaatsvinden met de Gemeente Dordrecht, de KNZB en het CTO. 
 

Voorwaarden deelname 
- Deelname aan NJJK/ONK vanaf Junioren 2 (Junioren 1 in overleg) 
- Max. 18 deelnemers per seizoen; proeftrainingen maken deel uit vd procedure 
- Persoonlijk ontwikkelplan invullen 
- Participatie van de clubtrainer in het trainersoverleg (sporter blijft lid van de eigen vereniging) 

 

Aanbod voor de ZwemRegio 
• Dinsdag 16.15 – 18.00  Zwem- en videotraining Sportboulevard 

• Dinsdag 18.30 – 19.30  Krachttraining Jera Movement 

• Vrijdag  16.15 – 18.00  Zwemtraining Sportboulevard 

• Zaterdag 06.45 – 09.00  Regiotraining (50m) 

• Zie verder het totaalaanbod van MNC Zwemmen (keuze uit 5 trainingen) 
 

Faciliteiten (afhankelijk van het gekozen programma) 
• Multi-disciplinaire begeleiding (MDB): sportmanager, sportarts, sportfysio, sportpsycholoog en 

sportdiëtiste (inzet afhankelijk van het gekozen programma Plus, Talent of Top) 

• Toegang tot huiskamer en studieruimte in het Dordt Sport Talentcentrum vd Sportboulevard 

• Workshops en clinics m.b.t. de leerlijnen voor ouders en sporters  

• Samenwerking op onderwijsgebied met Dalton Lyceum (m.i.v. 2021 Topsport Talent School) 

• Bijeenkomsten en bijscholing voor clubtrainers en sporttechnisch kader 
 

Programma’s  Trainingen    Faciliteiten Eigen bijdrage 
▪ Plus:  1 zwemtraining   -  € 175 
▪ Plus+:  2 zwemtrainingen   -  € 270 
▪ Talent:  1 zwem- en 1 krachttraining   MDB-A  € 335  
▪ Top:  2 zwem- en 1 krachttraining   MDB-B  € 430  
▪ Top+:   3 zwem- en 1 krachttraining   MDB-C  € 525  
▪ Exclusief evt. WinnerCam Account van € 30 per jaar. 
▪ Eigen bijdrage is per seizoen en wordt geïnd middels automatische incasso in 3 termijnen. 

 

Inschrijven 
- Mail naar info@mnczwemmen.nl voor een inschrijfformulier. 
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