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Wie zijn wij
De Dommelbaarzen, of voluit Vughtse Zwem-, en Polovereniging De Dommelbaarzen, is een 
zwemvereniging die zich richt op de breedtesport. Bij ons kun je terecht voor wedstrijdzwemmen, 
recreatief en trimzwemmen, zwemmen op medisch advies of met een beperking. Onze naam verwijst 
enerzijds naar de Vughtse wijk De Baarzen en de vissoort Baars en anderzijds naar rivier de Dommel.
De club is opgericht in 1969 door een paar mensen die graag wilden zwemmen in verenigingsverband in 
Vught. Immers, samen sporten is veel leuker dan alleen. Naast gezelligheid heb je samen ook een stok 
achter de deur om toch te gaan als je er eigenlijk even geen puf voor hebt. Na een aantal jaren kwam als 
aanvulling op het buitenzwembad het binnenbad en werd zwemmen een seizoensonafhankelijke activiteit.
In de jaren ’80 waren we sportief gezien een zeer succesvolle zwemvereniging die op Nederlands niveau 
erg goed presteerde. We zwommen in de hoofdklasse en gingen met Annemarie Verstappen, Arthur de 
Rouw, Fred Vollebergh en Edwin Vissers zelfs voor Nederlandse records. Een enkeling mocht zelfs 
deelnemen aan de Olympische spelen. Tegenwoordig is voor het bereiken van dat niveau een 
profsportklimaat nodig met dagelijkse trainingsmogelijkheden. Het laatste kunnen we helaas niet bieden in 
Vught. Wel werken we gestructureerd aan talentontwikkeling binnen het MeerjarenOpleidingsProgramma 
(MOP) zoals dat door de KNZB is ontwikkeld. We zijn daarom trots dat het onze trainers en pupillen lukt 
om ondanks die beperkte trainingsmogelijkheden toch op Zuid Nederlands niveau in de top 15 te presteren 
en op Brabants niveau zelfs in de top 10. Het wedstrijdteam neemt deel aan de nationale B-Klasse en 
heeft bij zowel jeugd als senioren verschillende zwemmers die op Nederlands niveau presteren.
In de jaren ’90 werd het zwembad geprivatiseerd, namen de trainingsmogelijkheden drastisch af en 
werden ook de faciliteiten teruggeschroefd die het waterpolo mogelijk maakten. Sindsdien dragen we de P 
in onze VZ & PV nog uit nostalgische overwegingen.
Met de nieuwe eeuw kwam ook het nieuwe elan en hebben we meer dan voorheen de nadruk op de 
breedtesport gelegd en in de jaren ’10 het Openwaterzwemmen ontwikkeld. De IJzeren Man Zwemrace 
heeft zich in de afgelopen jaren tot vaste waarde in het openwaterzwemcircuit ontwikkeld en sinds 2016 is 
de Dommelbaarzen een van de gebruikers van het nieuwe verenigingsgebouw aan de IJzeren Man, de 
Parel van Vught.  Daarmee is de cirkel rond: uit liefhebberij begonnen in de buitenlucht, zich ontwikkeld tot 
topsportvereniging binnen en na doorontwikkeling tot breedtesportvereniging weer thuis aan de IJzeren 
Man.

Missie & Visie
Wij willen mensen in Vught en omgeving zo breed en zo lang mogelijk met zwemmen bezig laten zijn. “Een 
leven lang zwemmen” is het motto. Wij gaan ervan uit dat zwemmen en sporten leuk en gezond is. 
Prestaties komen in een gezellige omgeving met aandacht voor zwemtechniek vanzelf. En die prestaties 
zullen voor de een anders zijn dan voor de ander: de wedstrijdzwemmer is pas tevreden als de snelste tijd 
tot dan toe wordt aangescherpt, diegene met hartproblemen komt het water uit met het gevoel “dit kan ik 
nog”. Voor deze uitersten en alles wat ertussen ligt willen wij een veilige omgeving vinden om zich te 
verbeteren of het eigen niveau zo lang mogelijk in stand te houden.



Wedstrijdzwemmen: 
Je start met één keer in de week zwemmen, 
dit kan worden uitgebreid na verloop van tijd 
naar vier keer in de week, aangevuld met 
andere trainingen. Dat is nodig om je 
persoonlijke records aan te scherpen en met 
de club diverse wedstrijden af te gaan, zoals 
de landelijke competitie.

De Dommelbaarzen zwemt momenteel in de 
landelijke C-competitie.

Openwater zwemmen
Op vaste dagen en tijden wordt er in de 
IJzerenman gezwommen door een 
enthousiaste groep openwater zwemmers
In ons clubhuis hebben wij de faciliteiten 
om je om te kleden en na afloop te 
douchen. 

Onze disciplines zijn:

Recreatief zwemmen
Als je van zwemmen houdt, gezond en in 
vorm wilt blijven dan heeft de 
Dommelbaarzen diverse afdelingen 
waarin je recreatief kunt zwemmen. Elke 
afdeling met eigen doelgroep en 
doelstellingen.

Zwemmen met beperking
Zwemmen is voor iedereen dus ook voor 
mensen met een beperking. Wij stellen 
ons tot doel om ook mensen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking het 
water te laten ervaren

Start2Swim
Voor wie altijd al de borstcrawl wilde leren beheersen en gemakkelijk een paar 
kilometer in buitenwater wil kunnen zwemmen daarvoor wordt door De 
Dommelbaarzen een borstcrawlcursus georganiseerd.



SPONSORMOGELIJKHEDEN
Mogelijkheid A 
Voor de mensen die graag een bijdrage willen leveren aan een sportclub in de buurt waarin zij werken wonen of een 
bedrijf hebben maar niet direct op willen treden als sponsor bestaat de mogelijkheid om lid te worden van de club van 25. 
Het is de bedoeling dat deze club uitgroeit tot 25 deelnemers die middels hun bijdrage de zwemvereniging fi nancieel 
ondersteunen..

Het bijbehorende sponsorbedrag bedraagt € 200,00 per jaar
voor een Contractduur van minimaal 2 jaar
Uw naam wordt dan vermeld op onze web-site onder het kopje “Sonsorclub 25”
 
Een keer per jaar organiseren wij een sponsorbijeenkomst waarvoor u uitgenodigd wordt.

.Mogelijkheid B
Uw bedrijfslogo wordt in de nieuwsbrief en op de web-site van de Dommelbaarzen geplaatst met doorlink mogelijkheid 
naar uw eigen web-site.
Een keer per jaar organiseren wij een sponsorbijeenkomst waarvoor u uitgenodigd wordt.
U wordt uitgenodigd voor het bijwonen van eigen zwemwedstrijden met 2 personen

Het bijbehorende sponsorbedrag bedraagt € 500,00 per jaar
Voor een contractduur van minimaal 3 jaar

Mogelijkheid C
Uw bedrijfslogo wordt in de nieuwsbrief en op de web-site van de Dommelbaarzen geplaatst met doorlink mogelijkheid 
naar uw eigen web-site.
Tevens wordt uw bedrijfsnaam en/of logo getoond op een bord of bannier tijdens door de Dommelbaarzen 
georganiseerde wedstrijden.
Een keer per jaar organiseren wij een sponsorbijeenkomst waarvoor u uitgenodigd wordt.
U wordt uitgenodigd voor het bijwonen van eigen zwemwedstrijden met 2 personen

Bijdrage € 1000,00 per jaar
Voor een contractduur van minimaal 3 jaar

Mogelijkheid D
Uw bedrijfslogo wordt in de nieuwsbrief en op de web-site van de Dommelbaarzen geplaatst met doorlink mogelijkheid 
naar uw eigen web-site.
Tevens wordt uw bedrijfsnaam en/of logo getoond op een bord of bannier tijdens door de Dommelbaarzen 
georganiseerde wedstrijden.
U sponsert tevens de aanschaf van shirts, bidons, caps en sporttassen allen voorzien van uw bedrijfslogo voor onze 
wedstrijdzwemmers..
Een keer per jaar organiseren wij een sponsorbijeenkomst waarvoor u uitgenodigd wordt.
U wordt uitgenodigd voor het bijwonen van eigen zwemwedstrijden met 2 personen

Bijdrage in overleg met de sponsorcommissie te bepalen maar minimaal € 5000,00 per jaar
Voor een contractduur van minimaal 3 jaar


