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Algemeen Bestuur 

 

Aan het begin van 2016 was de samenstelling van het Dagelijks Bestuur als volgt: 

Voorzitter   Kees van Rooijen 

Penningmeester   Monique Guijt 

Secretaris   Theo Heemstra 

Tijdens de ALV op 20 april 2016 werd Theo Heemstra herkozen als secretaris.  

Monique Guijt was in 2015 voor één jaar gekozen. Zij was niet herkiesbaar.  

Kees van Rooijen had een oplossing en die werd na goedkeuring door het Algemeen 

Bestuur tijdens de ALV op 16 november 2016 bekrachtigd door de aanwezige leden.  

Kees treedt terug als voorzitter en wordt opgevolgd door Rens Wisselo. Kees pakt de 

functie van 1ste penningmeester op en Monique wordt de 2de penningmeester. Daarmee 

bestaat het Dagelijks Bestuur uit de volgende personen: 

Voorzitter   Rens Wisselo 

Secretaris   Theo Heemstra 

1ste penningmeester  Kees van Rooijen 

2de penningmeester  Monique Guijt 

Samen met de vertegenwoordigers vanuit de commissies vormen ze het  

Algemeen Bestuur.  

Opleidingen:    Leonie Heemstra  

Schoonspringen:   Lenie de Meijer (tevens Ledenadministratie) 

Synchroonzwemmen:   Willem Schrauwen  

Waterpolo:    Rob Bloem 

Wedstrijdzwemmen:  Rajna Petrov 

 

Het Bestuur heeft twee Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. De ALV’s werden 

wederom door een aantal zeer geïnteresseerde leden bezocht. Het jaar 2015 was 

financieel gezien een goed jaar, mede door hogere inkomsten uit contributies. De 

diverse commissies konden een bedrag reserveren voor onvoorziene uitgaven in de 

toekomst. .  

Tijdens de Najaarsledenvergadering werd  

Willem Schrauwen gehuldigd als vrijwilliger van het 

seizoen 2015-2016.  

Daarnaast werden tijdens de 

Najaarsledenvergadering de begroting en de 

contributie voor 2017 besproken. De begroting zat 

goed in elkaar met een positief eindresultaat.  

 

Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 acht keer 

vergaderd. De vergaderingen vinden plaats in een vergaderzaal van Merwestein. Enkele 

besproken zaken zijn: 

*Gemeente Nieuwegein; er ligt nog steeds een bezwaarschrift bij de gemeente 

Nieuwegein aangaande de aangekondigde korting op de subsidie van 15% voor de tweede 

helft van 2015. Inmiddels is het bezwaarschrift afgewikkeld.  



Tekstueel Jaarverslag 2016 

zwemvereniging Aquarijn 

3 

* Clubkleding; Mede door de inzet van Ingrid Damen en Jolanda Hoogedam is het nu 

mogelijk (kader)kleding bij Ralph Sport te kopen. Het betreft hier een casual basic 

uitvoering van de huidige (kader)kleding.  

* Beleidsplan: Kees van Rooijen, voorzitter van Aquarijn, opperde in 2014 al dat er weer 

een werkgroep Beleid moet komen om het ‘oude’ beleidsplan te bekijken. Er is inmiddels 

een eerste vergadering geweest. De geplande tweede vergadering ging helaas niet door. 

Dit jaar, 2017, moet er een vervolg komen op dit onderwerp. Wel dient vermeld te 

worden dat elke commissie vertegenwoordigd is in deze werkgroep.  

* Activiteiten; De enige activiteit, verenigingsbreed, was het Sinterklaasfeest. Met 

ruim 40 kinderen werd het een geslaagde middag, 

mede dankzij de twee gezellige Feestpieten. De 

kinderen werden op allerlei manieren betrokken bij 

het vinden van een woord. De Sint liet zien dat hij 

helemaal ‘into the selfies’ is. Hij heeft menig selfie 

gemaakt. Mede dank zij de extra inzet van 

vrijwilligers is deze middag weer goed verlopen.  

 

 

 

* Sponsoring; in 2016 is een poging gedaan om een werkgroep Sponsoring op te richten. 

Helaas is dit jammerlijk mislukt, ondanks de inzet van Woeni Woei Jet Kong van de 

commissie Wedstrijdzwemmen.  

* Veiligheid; De werkgroep Veiligheid heeft in 2016 geen overleg gehad. Een geplande 

vergadering kon helaas geen doorgang vinden. De meeste zaken werden geregeld tijdens 

de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Er ligt een nieuw protocol ‘Ongewenst 

gedrag binnen Aquarijn’. Deze zal in 2017 nader besproken worden. Ook in 2016 is er 

geen uitnodiging ontvangen voor de ‘Test van Merwestein’ voor de kaderleden van 

Aquarijn.  

* De Grote Clubactie; in 2016 is er ruim € 3300,00 binnengekomen door de verkoop van 

Grote Clubactie loten. In 2015 was dit nog ruim € 3700,00. In 2016 hebben niet alle 

commissies mee gedaan vandaar een lager bedrag. Het Bestuur, met name de 

penningmeester, is er niet minder blij mee.  

 

De zwemvereniging Aquarijn draait dankzij de inzet van een heleboel vrijwilligers. 

Mensen die het naast hun baan leuk vinden om kinderen zwemles te geven, trainingen te 

verzorgen, koffie te zetten, kinderen te rijden van en naar wedstrijden, te jureren, 

wedstrijden te fluiten en nog veel meer! 

 

Het Bestuur is al deze vrijwilligers dankbaar voor hun inzet.  

Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet! 

 

Theo Heemstra 

Secretaris zwemvereniging Aquarijn 
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Commissie Opleidingen 

 

De commissie Opleidingen heeft in het jaar 2016 geen aanpassing ondergaan.  

De bezetting is als volgt: 

Voorzitter  Leonie Heemstra 

Secretaris  Theo Heemstra 

Penningmeester Alice van den Heuvel 

Commissie leden Ellen de Jager, Joyce van Ginkel en Gerrit-Jan Balfoort 

   (allen lesgevers bij Opleidingen) 

De commissie heeft in 2016 zes keer vergaderd. De vergaderingen vinden bij tourbeurt 

plaats bij één van de commissieleden thuis. Er is in het afgelopen jaar over diverse 

zaken gesproken, te weten: 

 

Stand van zaken OPL;  

Leonie heeft in 2016 een gedeelte van haar taken over kunnen dragen aan Karin en 

André Sprong. Bij Karin en André komen alle afmeldingen van het kader Opleidingen 

binnen voor zowel ABC als Zwemvaardigheid. Karin en André regelen vervanging indien 

dat gewenst is.  

Het ledental bij zowel ABC als Zwemvaardigheid is al enige tijd 

op peil. Er zijn de nodige schommelingen aan het einde van het 

seizoen en aan het einde van het jaar.  

Wat het kader betreft is er weinig te melden. Al jaren lang is er 

weinig tot geen verloop bij het kader Opleidingen. Sterker nog er 

komt alleen maar (jeugd)kader bij.  

Er is een cursus borstcrawl gegeven in de tweede helft van 2016. 

Het animo was groot en de cursus was een groot succes. Er wordt 

gekeken of er in 2017 een vervolg op komt.  

 

 

 

Overzicht behaalde diploma’s; 

Wat betreft de diploma’s voor A, B en C, de aantallen laten een lichte stijging zien bij A 

en B. Bij zwemvaardigheid zijn de aantallen nagenoeg gelijk gebleven. Voor de 

keuzeonderdelen geldt hetzelfde.  

Naast deze diploma’s hebben we ook nog de certificaten  voor Super Zwemvaardigheid, 

en het Kilometerzwemmen voor leden van Zwemvaardigheid Super. Dit jaar hebben ook 

leden van de groep volwassenen zwemmen (vrijdagavond) mee gedaan. Sommigen waren 

verrassend snel.  

De proef van de commissie Opleidingen om nog maar drie keer per seizoen af te 

zwemmen voor zowel ABC als Zwemvaardigheid werd als positief beschouwd en is in 

2016 voortgezet. Het betekent wel extra veel werk tegelijk voor de organisatie, maar 

de paar weken extra les voor het afzwemmen is prettiger voor de kinderen.  
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Nationaal Platform zwembaden-NRZ; 

Over de Licentie Zwem-ABC is veel gesproken tijdens de commissievergaderingen. 

Daarnaast zijn er extra vergaderingen belegd door de leden van de commissie 

Opleidingen. Voor Alice, Ellen, Joyce, Leonie, Gerrit-Jan en Theo was dit in 2016 een 

extra belasting.  

Voor de Licentie Zwem-ABC moet veel geregeld en uitgewerkt worden.  

Denk daarbij aan lesplannen. Allerlei zaken moeten bewaard worden zoals bijvoorbeeld 

het (mail)contact met ouders/verzorgers.  

Alle diploma’s van de lesgevers moeten verzameld worden. Zoals het er nu uit ziet gaat 

Opleidingen de audit voor de Licentie Zwem-ABC aanvragen voor mei 2017. Begin van het 

seizoen 2017-2018 moet de erkenning omgezet zijn in een Licentie Zwem-ABC. 

 

Activiteiten 2016; 

De enige activiteit dit jaar was het dertiende kamp 

Opleidingen. Ook dit keer waren er kinderen mee van 

ABC van 7 jaar en ouder. We zaten op een bekende 

locatie, de Hoge Distel in Helvoirt.  

Ondanks de mindere weersvoorspellingen werd het 

toch weer een gezellig en mooi zonnig kamp. Dat was 

ook niet zo moeilijk met een thema als SAFARI. 

Zaterdag stond er een fietstocht op het programma 

onderbroken door een maïsdoolhof. Al met al weer 

een heel geslaagd kamp.  

 

Een woord van dank 

Ook dit jaar weer een woord van dank aan alle 

vrijwilligers binnen Opleidingen. Altijd bereid om een 

extra zwemles te geven, een zieke collega te 

vervangen, te helpen bij het afzwemmen, een minder 

weekend te hebben wat slapen betreft tijdens het 

kamp Opleidingen en wat al niet meer zij.  

 

Dank jullie wel, het was weer een geweldig zwemjaar. 

 

Theo Heemstra 

Secretaris commissie Opleidingen 
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Commissie Schoonspringen 
 

Aquarijn heeft dit seizoen succesvol deelgenomen aan veel wedstrijden in Nederland en 

daarbuiten. 

 

Bij de Eindhoven Diving Cup in februari 2016 deden Marien, Raziye, Owen, Daphne en 

Tanja mee.  

Er waren meer dan 20 landen. Daphne Wils maakte haar debuut bij de senioren en was 

met een 4de plaats op de 1 en 3 mtr de hoogst geplaatste Aquarijn-springer. 

 

De breedtesportcompetitie verliep prima. Met veel goede individuele resultaten. Voor 

Esther was er een eerste plaats allover. Voor Jil-lian en Judith was er een derde plaats 

allover. Als club waren we in  maart 2016 geëindigd op een prachtige 2de plaats. 

 

Bij de Amsterdam Diving Cup in april 2016 stonden Marien, Manuel, Raziye, Owen, 

Daphne en Tanja weer op de plank. Raziye en Daphne wisten  op de 1 mtr de finale te 

behalen. Voor Marien en Manuel was er brons bij het synchroonspringen op de 3 mtr. 

 

Csilla, Daan, Matthew, Nica, Iris, Marien, Manuel en Owen reisden in mei 2016, samen 

met Sabine en Angélique af naar Aken, voor een korte trainingsstage. Daarna werd de 

reis vervolgd naar Luxemburg, om deel te nemen aan een internationaal toernooi. Er 

werden mooie resultaten behaald, met als grootste successen de bronzen medaille voor 

Csilla op de 1 mtr en de zilveren medaille op de 3 mtr. En de bronzen medaille voor 

Manuel op de 1 mtr.    

 

Bij de 5-kamp 

werden mooie 

resultaten gehaald. 

Veel kinderen 

hebben zichzelf 

verbeterd en een 

aantal kinderen 

hebben medailles 

en diploma’s 

gehaald. Als club 

was er een fraaie 

1ste plaats met 237 punten in juni 2016. 

 

In juni 2016 waren de Nederlandse Kampioenschappen in Eindhoven. Aquarijn had een 

ploeg van 11 springers.  Voor Daan was er zilver op de 1 en 3 mtr. Matthew behaalde de 

bronzen medaille op de 3 mtr en goud op de 1 mtr en samen met Daan goud bij het 

synchroonspringen. Manuel behaalde brons op de  1 en 3 mtr. Marien behaalde zilver op 

de 1 mtr. Marien en Manuel behaalden zilver bij het synchroonspringen. Voor Csilla en 

Nica was er brons bij het synchroonspringen op de 3 mtr.  
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Raziye behaalde goud op de1 en 3 mtr. Daphne behaalde brons bij de allin 3 mtr. Als club 

eindigde Aquarijn op de derde plaats in het clubklassement.  

In juni 2016 waren ook de Nederlandse Breedtesport Kampioenschappen. Deze 

wedstrijden zijn één niveau onder het NK. Iedereen presteerde goed. Deze kinderen 

behaalden een plaats bij de top 6: Voor Tim en Esther was er een 6de plaats op de 3 mtr. 

Voor Judith was er brons op de 3 mtr. Alicia behaalde goud op de 1 mtr. Voor Suzanne 

was er goud op de 3 mtr en zilver op de 1 mtr. 

 

Clubkampioenschappen 2016: het waren zeer druk bezochte kampioenschappen, met een 

spannende finale. De winnaar van de finale was Daphne, op plaats twee kwam Raziye en 

derde werd Owen. Ook was er een speciale wedstrijd voor oud-leden, omdat het de 30ste 

editie was. De winnaar was Ramon. Tweede werd Michael en de derde plaats was voor 

Johan. 

 

Na een welverdiende zomervakantie waren er al weer snel wedstrijden. 

 

De eerste breedtesport wedstrijd voor het nieuwe seizoen was in oktober 2016 in 

Zoetermeer. 

Aquarijn nam 

deel met een 

grote ploeg. Op 

de foto alle E-

springers van 

Aquarijn die 

deelnamen.  

 

November 2016: 

met een ploeg 

van 6 springers 

en 2 coaches 

werd er afgereisd naar het Duitse Aken. 

De ploeg bestond uit Daan, Matthew, Nica, Iris, Marien en Manuel.  Matthew wist op de 

1 en 3 mtr de top 10 te behalen. Ook Daan deed dat op de 3 mtr. Voor Marien en Mauel 

was er zilver bi het synchroonspringen op de 3 mtr. 

 

De afdeling schoonspringen kijkt terug op een mooi schoonspringjaar. Er zijn veel 

kinderen lid geworden. We hebben inmiddels 50 leden. Op naar een nieuw jaar onder 

leiding van onze coaches: Angélique de Vroome, Bianca van Os, Dora Bán,  

Monica Kreuger, Sabine de Vroome en Tanja van Hassel.  

We verwelkomen Johan Hasselnook als nieuwe trainer. Hij is inmiddels begonnen aan de 

opleiding trainer niveau 2.  

Er is een goede commissie met Lenie de Meijer, Linda Prins en Rianne Koeman. 
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Commissie Synchroonzwemmen 

Bestuurlijk 

In de commissie hadden in 2016 de volgende personen zitting: Willem (officials, 

materiaal en vertegenwoordiging in bestuur), Kees (wedstrijdsecretariaat, 

penningmeester afdeling en voorzitter), Gerda&Fred en Ingrid&Ko (beiden activiteiten 

afdeling). Binnen de commissie is een aparte activiteitencommissie actief met als leden 

Willem, Gerda en Fred en Ingrid en Ko en in de loop van het seizoen sloot René zich 

daarbij aan. De algemene mailing werd verzorgd door SunMi. 

De commissie vergaderde vijf keer en van de vergaderingen zijn verslagen gemaakt. Op 

14 februari 2016 werd de Valentijnshow opgevoerd. De show werd een gezellig en rose 

geheel met veel bezoekers. Het beviel prima om de jaarlijkse show in het voorjaar te 

houden in plaats van de kerstshow. 

Bij de wedstrijdgroepen waren zes trainers actief en bij de aanloopgroepen vijf. De 

trainers hadden geregeld overleg; van dat overleg werden ook verslagen gemaakt. De 

pilates, lenigheid- en krachttraining werd verzorgd door Clair. Vanaf september wordt 

deze training afgewisseld met een ballettraining gegeven door Rosa. 

 

Leden 

In de loop van het jaar werd aandacht besteed aan promotie van de afdeling. De groei 

van het aantal leden kwam in 2015 stil te staan; het aantal liep zelfs enigszins terug. 

Doormiddel van clinics tijdens 

trainingen, zwemmen van demo’s, 

publiciteit in kranten en zelfs televisie 

werd getracht de tendens van het jaar 

2015 te doorbreken, en met succes.  

In de loop van 2016 groeide de 

afdeling van 32 leden naar 41 en ook 

nu nog is een stijgende lijn merkbaar. 
 

 

De groep Aanloop 
 

Selectie KNZB  

Als enige werd Eline in het OC van Hoofddorp opgenomen. 

 

Wedstrijden 

Er werd deelgenomen aan de limietwedstrijden georganiseerd door de Regio en de 

Interregio. De aanloopmeisjes namen deel aan de miniregio wedstrijden. Er werd op de 

figurenwedstrijden en uitvoeringen wedstrijden goed gepresteerd en geregeld werden 

medailles in de wacht gesleept. 

De wedstrijdgroepen, op de junioren na, namen deel aan de diverse Nederlandse 

Kampioenschappen. De senioren werden achtste bij de ploegen. De Age 1 en Age 2 namen 

ook dit jaar deel aan de Synchro Beat. De Age 1 was aanwezig met een solo, duet en 

ploeg. De Age 2 was vertegenwoordigd met een duet en ploeg.  
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Bij de Age 1 soli werd Eline 7e, het duet met Eline en Maddy werd 10e en de ploeg (Eline, 

Maddy, Fleur, Senna en Iris) werd 9e. Het duet met Hieke en Merit werd bij de Age 2 9e 

en de ploeg behaalde een mooie 7e plaats (Renée, Marit, Selina, Yasmina, Hieke, Merit, 

Britt, Laura en Noa). 

Dit jaar namen onze senioren deel aan het NK Free Combination (Combo). Dit kon door 

samenwerking met De Dolfijn. Op deze manier kon een volledige ploeg worden 

gepresenteerd. Onder de naam AquaFijn werd onder grote belangstelling een 8e plaats 

behaald. Deze samenwerking is een succes geweest en de hoop is dat deze samenwerking 

voortgezet wordt. 

De afdeling kijkt terug op mooie nationale resultaten! 

 

Activiteiten 

Het jaarlijks uitje, tevens het slotfeest, werd gehouden bij boer Harm in Montfoort. 

Met verrassend mooi weer werd gestruind door sloot en weiland. De dag werd 

afgesloten met heerlijke pannenkoeken van Koning Pannenkoek. 

 

 

 

 

Slot 

De afdeling kan bogen op vele vrijwilligers en alle vrijwilligers worden bedankt voor de 

enorme inzet! Het werd niet voor niets opnieuw een mooi jaar. 
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Commissie Waterpolo 

 
Het blijft bijzonder en lastig. Een jaarverslag per kalenderjaar en een  

competitie / seizoen van augustus tot en met juli.  In steekwoorden en korte zinnen 

hierbij het overzicht van waterpolo in 2016. 

 

 Afscheid van 3 WPC leden en toetreden van 4 nieuwe oudgedienden. Twee van de 

drie vertrokken leden zijn nog steeds actief.  

 Helaas geen kampioenen in het seizoen 2015-2016. De meeste teams eindigden net 

na de top of in de middenmoot. Eén team eindigde onderaan. 

 Deelname aan meerdere toernooien door bijna alle teams. 

 Vrijwilligersavond bij Koveni om de vrijwilligers te bedanken was een succes. 

 Afscheid van een deel  van de trainers seizoen 2015-2016. Gelukkig zijn er een 

aantal doorgegaan. 

 Bij start van het seizoen konden wij gelukkig weer 

nieuwe trainers, coaches  en teammanagers begroeten. 

Zelfde aantal teams als vorig seizoen.  

 Net voldoende scheidsrechters om teams in te 

schijven. 

 Herstart van de TC, met een adoptieplan per team voor 

de jeugdteams. 

 Herinvoering zwemtraining jeugd. 

 Jeugdkamp succes. 

 Start-BBQ op bouwspeeltuin. 

 Clinic voor alle leden voor spelers Oranje / UZSC.  (voor spelers -> door spelers) 

 25e oliebollentoernooi was een groot succes. 

 Nieuwe clubkleding en nieuwe ballen. 

 Gestage groei afdeling zet zich door, 

opleidingsplannen, doorlopende leerlijn, meer 

teams, zoektocht naar nieuw kader en behoud 

van huidige. 

 Het vinden van vrijwilligers, kader, 

scheidsrechter is een continue punt van 

aandacht en kost veel tijd van de WPC leden. 

 Het is elke keer weer een puzzel om de teams 

in te passen in het beschikbare badwater. De 

beschikbare ruimtes zijn krap en vaak ‘te 

vroeg’ of ‘te laat’ in de avond. 

 Heel veel dank aan alle mensen die elke week 

weer langs het bad staan. 
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 Nog meer dank wellicht aan de mensen op de achtergrond, die heel veel doen om ons 

spelletje mogelijk te maken. Opnoemen is gevaarlijker dan niet . 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017 al gedaan: spelregelavond, schoolwaterpolo, getraind, wedstrijden gespeeld, 

training gegeven, gecoacht, team gemanaged, drinken gehaald, vergaderd en verslagen 

gemaakt, nieuwe seizoen voorbereid, nieuwe seizoen start voor ons al op 1 mei……….. 
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Commissie Wedstrijdzwemmen 
 

Commissie 

De commissie bestond in 2016 uit: 

- Ellen Bats die het wedstrijdsecretariaat verzorgt samen met Willeke Smink,  

- Sacha Steunenberg, die de nieuwsbrief verzorgt en de organisatie van Osnabrück 

samen met Arend Steunenberg op zich heeft genomen,  

- Anke Margreet Blankensteijn, die verantwoordelijk is voor de vrijwilligers 

tijdens de wedstrijden door Aquarijn georganiseerd en de organisatie van het 

Gala (evenals Ellen en Janien),  

- Janien Kamperman, die officials regelt en werft voor de wedstrijden,  

- Herman van den Berg, coördinerend trainer,  

- Malissa van der Horst, assistent-trainer en  

- Rajna Petrov, die als voorzitter naar buiten treedt, de contacten met externe 

contacten verzorgt, verantwoordelijk is voor de begroting en plaats heeft in het  

Algemeen Bestuur.  

De commissie vergadert 6-8 keer per jaar. Er worden notulen gemaakt, en er wordt een 

actiepuntenlijst bijgehouden. Daarnaast wordt door Arend Steunenberg ook het 

startgelddepot voor de wedstrijdzwemmers bijgehouden.  

Ook in 2016 hebben we weer enkele nieuwe leden mogen begroeten. Ook onder de 

jongste groep zwemmers zien we steeds nieuwe aanmeldingen. Dit is van belang voor het 

verder ontwikkelen en behoud van de afdeling.  

Er wordt vanuit de commissie veel werk gestoken in ledenwerving, ledenbehoud en 

daarbij het blijven aanbieden van voldoende trainingsmomenten voor alle zwemmers, van 

alle nivo’s. Door de eerder ingezette veranderingen en bezuinigingen met betrekking tot 

subsidies blijft de commissie bezig met het binnen de perken proberen te houden van 

‘onnodige’ uitgaven. Door het wegvallen van de gemeentesubsidie in het laatste deel van 

het jaar, maakte dit het financiële tekort iets groter dan aanvankelijk begroot, en de 

noodzaak voor de hand op de knip houden noodzakelijker. Er stond nog steeds een kleine 

buffer, waarmee dit grotendeels is opgevangen.  Invulling van het financiële stuk blijft 

lastig door het wegvallen van subsidies en oplopende kosten. Maar we blijven proberen 

extra bronnen aan te boren om de huidige mogelijkheden zo veel mogelijk te waarborgen 

en te behouden. 

 

Wedstrijden 

Ook dit jaar werd aan de nodige leuke wedstrijden meegedaan, met veel plezier en 

spanning voor alle zwemmers. Een grote groep zwemmers zet zich onvervaard in om weer 

topprestaties te leveren, en onder de bezielende begeleiding van Herman en Els, de 

trainster van de minioren, is dit ook in 2016 weer goed gelukt.  

Ook dit jaar zijn er weer de nodige prestaties geleverd op de Nederlandse Jeugd en 

Junioren Kampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen korte en lange baan.  

Er werden goede resultaten behaald. De groep NJJK-gangers en ook NK-gangers is 

enthousiast en gedreven, wat zich uit in prima resultaten! 
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De grootste prestatie was uiteraard van Jesse Puts, die 

wereldkampioen werd in Canada op de 50m vrije slag. Dit was voor 

hemzelf en voor trainer Herman een bekroning op al het harde werk 

van de afgelopen tijd. Ook heeft dit een positieve weerslag op de 

andere zwemmers, die hierdoor extra gemotiveerd worden.  

Ook is het weer gelukt om de promotie van vorig jaar naar de  

A-klasse van de landelijke competitie ruim te handhaven. Daarmee is 

ons doel voor het seizoen 2015-2016 behaald.  

Daarnaast werd ook dit jaar wederom een reis georganiseerd naar 

de internationale wedstrijden in Osnabrück en Antwerpen. Deze 

wedstrijden motiveren de zwemmers en dagen ze uit om tot betere prestaties te komen 

en limieten te halen voor de N(J)K’s. Daarnaast bevordert het de binding binnen de 

groep en zorgt voor meer samenhang tussen de zwemmers onderling.  

 

Activiteiten 

Ieder jaar wordt in oktober het Merwestein Gala georganiseerd. Dit is een wedstrijd 

met landelijke bekendheid, waar ca 20 verenigingen aan deelnamen vanuit het hele land. 

Ieder jaar zijn er meer aanmeldingen en door de inspanningen van Ellen is het weer 

mogelijk om meer dan 2000 starts met ca 300 deelnemers te kunnen plaatsen, en we 

zijn verheugd om te merken, dat  zowel deelnemers, als toeschouwers, en alle 

vrijwilligers en leden zijn altijd zeer enthousiast zijn over het Gala. Er wordt goed 

gepresteerd, er is aandacht van de lokale media, en er heerst altijd een goede sfeer 

met gezellige muziek. Er zal weer geëvalueerd worden waar de verbeterpunten zitten, 

maar ook wat goed is verlopen, en er zal op tijd gestart worden met de organisatie van 

het Gala voor het komende jaar.  

 

Slot 

We kunnen terugkijken op een 

goed en leuk jaar, met goede 

prestaties van een grote groep 

zwemmers met een fantastisch 

hoogtepunt van Jesse met zijn 

wereldkampioenschap. 

Er blijft aandacht voor het 

financiële stuk, suggesties 

blijven welkom! 

 

Alle ouders en zwemmers die 

zich ingezet hebben om alles 

mogelijk te maken, en alle vrijwilligers die dit ondersteund hebben worden weer enorm 

bedankt voor alle inzet! 

 

Rajna Petrov 


