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Afgelopen tijd is er druk overleg gevoerd tussen trainers en afdelingsbestuur van de afdeling
Wedstrijdzwemmen van de Groninger Zwemsportvereniging TriVia. Onderwerp van gesprek was de
deelname aan de Nationale Zwemcompetitie.
In het seizoen 2019-2020 heeft G.Z. TriVia met twee teams deelgenomen aan de zwemcompetitie.
Het tweede team zwom in de Eerste klasse regio Noord en behaalde een 9e plaats. Het eerste team
zwom in de Hoofdklasse en behaalde een 12e plaats. Dit met dien verstande dat de competitie is
gestaakt na 3 ronden vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus.
De deelname aan de Nationale Zwemcompetitie wordt door het merendeel van onze zwemmers als
saai en verplicht beoordeeld. Er moeten vaste programma’s en afstanden gezwommen worden, er zit
geen uitdaging in de wedstrijden en de vereniging eindigt doorgaans in de middenmoot van de
Hoofdklasse. Daarnaast zijn de wedstrijden lang en ook de puntensystematiek kan naar onze mening
gemoderniseerd worden, evenals de ongelijke deelname van verenigingszwemmers die bij het OC
van de KNZB zwemmen.
Om een verandering in de wedstrijden te krijgen heeft G.Z. TriVia in mei 2018 deelgenomen aan een
bijeenkomst van de KNZB in Nieuwegein. Hier zijn een groot aantal ideeën geopperd om de
betreffende wedstrijden aantrekkelijker te maken voor de zwemmers, waardoor het plezier en de
sportiviteit bij deze wedstrijden bevorderd wordt. Met deze ideeën is naar onze mening
onvoldoende gedaan.
Dit heeft ons doen besloten om beide deelnemende teams met ingang van het seizoen 2020-2021
terug te trekken uit de Nationale Zwemcompetitie. Wij trachten een open gesprekspartner te blijven
met de zwembond en hiermee alsnog wijzigingen in de zwemcompetitie voor te stellen, dit om de
zwemcompetitie het aanzien te geven dat het nodig heeft en de wedstrijden aantrekkelijk te maken
voor sporters.
Voor eventuele vragen inzake dit besluit kunt u contact opnemen met Corrie Stuut,
wedstrijdsecretaris, via tcwedstrijdzwemmen@trivia.nl.

