
Jaarverslag zwemcommissie 2019 

Algemeen  

De zwemcommissie bestond uit:  

- Vacature (hoofdtrainer)  

- Henk Heinis (trainer)  

- Annemarie de Blois (trainer) 

- Linda Stoevelaar (trainer) 

Marina van Staveren (trainer/coach) 

Hans Schaaper (trainier/coach) 

- Marja Koelstra (inschrijvingen wedstrijden)  

- Rianca Jak (wedstrijdsecretaris)  

- Karin Hogema (tijdwaarnemer) 

- Kees-Jan Heijdra (tijdwaarnemer) 

- Marja Koelstra (tijdwaarnemer) 

- Ellen Metselaar, (tijdwaarnemer) 

Gebeurtenissen in 2019 

 

- Na jaren trouwe deinst hebben we halverwege 2019 afscheid genomen van Henk 

Heinis als trainer van de zwemselectie. We hebben hem een beker cadeau gedaan 

met inhoud. Een kleine variant hiervan wordt de “Henk Heinis wisselbeker” op de 

komende onderlinge wedstrijd op 7 juni 2020. 

- We hebben in de zwemcompetitie van dit seizoen dapper stand gehouden in de 3e 

klasse. We hebben een groeiende groep enthousiaste jongere zwemmers die aan de 

wedstrijden van de Boeier en aan de competitiewedstrijden mee doet. Het zou leuk 

zijn als er weer wat meer zwemmers mee zouden doen aan de Boeier. Hier worden 

andere afstanden gezwommen dan bij de competitie waardoor je nieuwe persoonlijke 

records kunt zwemmen. 

- We hebben niet over alle leeftijdscategorieën zwemmers waardoor het lastig is om 

weer te promoveren. Misschien zijn er nog waterpoloërs die ons voor vier of vijf 

wedstrijden per jaar willen ondersteunen. 

- De competitiewedstrijden werden over het algemeen goed bezocht totaal hebben we 

aan 5 Boeier en 4 competitie wedstrijden mee gedaan.  

- We hebben dit jaar met een aantal jonge zwemmers mee gedaan aan wedstrijden in 

het minioren/juniorencircuit.  Het zijn leuke wedstrijden waar de leeftijden 

vergelijkbaar maar de niveaus erg divers zijn. We zijn tot nu toe nog steeds met 

medailles naar huis gegaan, dus we draaien leuk mee! 

- We hebben nog steeds dringend behoefte aan tijdwaarnemers. Wanneer we als 

vereniging te weinig officials leveren komt het mee doen aan wedstrijden mogelijk in 

gevaar. Mochten er leden zijn die hier interesse in hebben horen we het graag. Het is 

echt een leuke functie die je meer betrokken maakt bij het hele wedstrijdgebeuren. 

- Brenda Frederiks, de moeder van Stan heeft al twee wedstrijden als speaker 

gefungeerd. We zijn er erg blij mee dat ze dit wil doen en ze doet het super goed. 

Haar dochter is dan meteen in de buurt voor de hapjes voor de officials. 



 

- Wij zijn nog steeds opzoek naar een hoofdtrainer. Als we op de vacature site van de 

 KNZB kijken zijn er veel meer verenigingen op zoek naar trainers. Voor velen is dit 

 een moeilijk in te vullen vacature. Wie weet komen we nog eens via-via aan iemand 

 die Aquafit wil helpen hierin, mocht iemand een idee hebben of denken aan een 

 persoon die dit wel leuk zal vinden, laat het ons weten dan kunnen we hierop 

 afstappen.  

 

In het afgelopen seizoen is Hans, die trainer was op de woensdagavond, de 

zwemselectie gaan trainen op de donderdag, samen met Annemarie. Ook is hij 

aanwezig als coach bij de wedstrijden. 

Marina van Staveren, neemt de maandagavond voor haar rekening, samen met 

Linda, al jaren onze trouwe trainer. 

Bij toerbeurt (met alle trainers) wordt nu de woensdagavond ingevuld. Zwemmers zijn 

daar nog steeds van harte welkom. 

 

Bram en Ingrid verzorgen de zwemuren op de maandag later op de avond en Albert 

doet dit op de vroege zaterdagmorgen 

 

We zijn als zwemcommissie heel erg blij met deze enthousiaste trainers. We zijn 

echter nog steeds op zoek naar meer handen aan het bad. Annemarie heeft 

aangegeven te stoppen als vaste trainer op de donderdag. Haar werkzaamheden 

gaan steeds meer tijd vragen en dan moet je keuzes maken. 

 

Wil ik toch nog even de ouders van de maandagavond noemen. Die hebben training 

gevolgd op vier zondagochtenden, gegeven door Ids Gobes. Onder de bekwame 

leiding van Linda en samen met Marina en Renske en Laurens zorgen die voor een 

goede bezetting op het eerste uur. Zo krijgt elke baan de aandacht die nodig is. 

 


