
Jaarverslag wedstrijdzwemmen werkgroep 2020 

Samenstelling Werkgroep: 

De werkgroep bestaat eind 2020 uit vijf leden: Bianca Beijer, Chantal Beijer, Inken Wemheuer, Jeffrey 

Camphens en Yvette Roozen. Twee leden zijn gestopt, alle twee omdat ze geen lid meer zijn van DWT. De 

taken zijn als volgt verdeeld: 

● Bianca: organisatie & contactpersoon startgemeenschap / coördinator officials 

● Chantal: evenementen / pr / website / communicatie 

● Inken: voorzitter / secretaris 

● Jeffrey: vice voorzitter / contactpersoon trainers & zwemmers / ontwikkeling openwater 

zwemmen / ledenwerving 

● Yvette: wedstrijdsecretariaat & organisatie 

 

Notulen worden gerouleerd. We zijn op zoek naar een extra lid voor de werkgroep, het liefst een 

ouder/verzorger van een (jongere) zwemmer omdat deze groep zwemmers nu niet vertegenwoordigd is 

in de werkgroep. Echter is het werven van een nieuw lid pas zinvol als wedstrijden weer regelmatig 

plaatsvinden. 

 

Beleid:  

In het technische beleidsplan wedstrijdzwemmen DWT 2017-2021 staat de volgende missie: 

DWT wedstrijdzwemmen is er op gericht om zwemmers op te leiden om wedstrijden te zwemmen op 
zijn/haar hoogste niveau. Hiervoor hebben we volgende strategische pijlers gedefinieerd: 
 
Het beste uit de zwemmers halen 
DWT staat voor wedstrijdzwemmen op top- en op breedte sportniveau. Deze diversiteit willen we 
(blijven) bieden – iedereen moet op zijn niveau kunnen blijven trainen en wedstrijden zwemmen. 
Hiervoor moeten we voor elk niveau de voorwaarden definiëren en zo ver mogelijk bieden. De 
ondersteuning van het bestuur is daarbij nodig en ook de wil om over nodige veranderingen na te denken 
en ons daarbij te ondersteunen. Dit geldt voor alle zwemmers, ouders, trainers en vrijwilligers. 
 
Plezier is het bindmiddel voor prestatie 
Als zwemmers het naar hun zin hebben, dan zitten ze ook lekker in hun vel. Als naast hard trainen ook 
ruimte is voor plezier en activiteiten, dan zal dit de prestaties van de zwemmers bevorderen. Iedereen 
traint om mee te doen aan wedstrijden op een voor hem/haar zo hoog mogelijk niveau. Plezier is een 
dermate belangrijke factor dat hier extra aandacht aan dient gegeven te worden. 
 
Vrijwilligerswerk boeit 
“Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers!” en “Vele handen maken licht werk” zijn 
veelgehoorde gezegdes. Om voldoende vrijwilligers te vinden die met plezier de taken uitvoeren, zullen 
we ervoor moeten zorgen dat het vrijwilligerswerk voor iedereen (familie en zwemmers) boeiend is. Dat 
betekent dat we ouders meer moeten betrekken bij wat hun kinderen doen, bij zowel wedstrijden als 
trainingen. 

 

  



Verder hebben wij als doel aangegeven: 

In de komende vier seizoenen wil de zwemploeg een stabiele middenmoter worden in de B-competitie 
en we willen het zo voor elkaar krijgen dat onze zwemmers het beste uit hun zwem carrière kunnen 
halen, met daarbij plezier voor iedereen (ouders, vrijwilligers en zwemmers). En dat er naast de 
zwemmers ook de ouders betrokken worden bij de vereniging om vrijwilligerswerk te doen. 

 

Uiteraard heeft de Corona pandemie grote invloed gehad op de uitvoering van dit beleidsplan in het jaar 

2020 omdat vanaf half maart min of meer geen wedstrijden of toernooien meer mogelijk waren. Een 

vergelijking van de doelstelling en de omzetting ervan is daarom voor 2020 niet mogelijk. 

 

Kader: 

Werkgroep: de werkgroep kan worden beschreven als ‘klein maar fijn’. De vijf leden zijn toegewijd en 

bereid de handen uit de mouwen te steken. Daardoor lukt het om alle taken kwalitatief goed en op tijd uit 

te voeren. Maar zoals eerder beschreven is een uitbreiding zinvol en nodig, hopelijk lukt het voor het 

einde van het jaar 2021 een nieuw lid te werven. 

Trainers: Twee dagen voordat alle trainingen vanwege Corona stop gezet werden, stopte Arie Camphens 

als hoofdtrainer. Dankzij de fantastische inzet van onze overige trainers en de opbouw van een 

toezichthouder groep van verschillende masters lukte het toch alle trainingsuren met trainers te bezetten: 

- Maandagavond: Peter met ondersteuning van Thijmen  

- Dinsdagavond: Hanne training 

- Landtraining op dinsdag- en donderdagavond: Jeffrey of Bido 

- Woensdagmiddag: Fedor of Peter 

- Vrijdagavond: Peter 

- Zaterdagochtend: Peter de eerste 30 minuten voor de topselectie, daarna Fedor; Sandra af en toe 

als ondersteuning 

- De ochtendtrainingen op maandag, woensdag en donderdag worden door Fedor (maandag) en 

toezichthouders of Hanne verzorgd 

We redden het op deze manier en zijn blij dat dankzij de trainers geen trainingsuren geschrapt moesten 

worden – maar een hoofdtrainer is zeker hard nodig. De zoek naar een nieuwe hoofdtrainer via 

verschillende wegen is sinds april 2020 gaande, tot nu toe zonder succes. Bij deze dan ook de oproep aan 

iedereen: ken je iemand, die hieraan interesse zou kunnen hebben? Geef het door, we staan altijd voor 

een aanbeveling open. 

Officials: we beschikken actueel over 12 juryleden. In 2020 zijn er enkelen gestopt, niemand bijgekomen 

en Yvette is geslaagd voor haar scheidsrechter-examen. 

 

Resultaten: 

● Clubrecords: 33 stuks (in seizoen 2020-2021), met name door Rik, Jeffrey, Chantal, Kelvin, Lucas 

en Miguel. 



● Nederlandse master kampioenschappen januari 2020: een groep van 9 master zwemmers heeft 

met succes deelgenomen aan de Nederlands master kampioenschappen in Rotterdam. In totaal 

werden er 8 medailles behaald. Individuele medailles werden gewonnen door Jeffrey & Evy. 

De 4x100 wissel 160+ (alle vier deelnemers van de estafette moeten samen ouder dan 160 jaar 

zijn) scoorde een gouden medaille, de 4x50 wissel 160+ estafette een bronzen medaille. Eigenlijk 

waren Bertjan, Evy, Inken en Peter van plan om samen als estafette team de 4x 100 wissel 160+ 

bij de Europese master kampioenschap in juni in Budapest te zwemmen. Maar zoals alle anderen 

wedstrijden kon ook deze niet doorgaan. 

 

● Het vlinderslaggala werd voor de 6de keer georganiseerd. Peter en Hanne gingen er weer voor. 

● In de korte periode najaar 2020 dat er wat wedstrijden waren toegestaan hebben Jeffrey, Rik en 

Willem met de startgemeenschap Noord Holland deelgenomen aan de Nederlandse Estafette 

Kampioenschappen. Willem behaalde daar een mooie tweede plaats. Het was een mooie eerste 

kennismaking met de startgemeenschap. 

 

Evenementen en activiteiten: 

Vanwege Corona konden in 2020 geen evenementen of activiteiten plaatsvinden. 

 

Ontwikkelingen sinds Corona: 

Na maandenlang helemaal niet mogen trainen, konden we eind mei 2020 onder in achtneming van 

strenge maatregelen en op basis van persoonlijke inschrijving het trainen voorzichtig weer hervatten. Het 

was een beetje wennen, maar nogal snel wenden trainers en zwemmers aan de nieuwe realiteit. Om de 

zwemmers een inhaalslag te kunnen bieden, werd voor het eerst de hele zomervakantie door twee keer 

per week training in de Houtvaart aangeboden. Een succes! Ook heeft dit ervoor gezorgd dat de 

zwemmers van verschillende taken dichter bij elkaar kwamen omdat leden van alle takken opeens samen 

trainden. Een mooie bijwerking! 

 

Vol optimisme begonnen we eind augustus aan het nieuwe seizoen, wedstrijden werden ingepland en 

voorbereid, alle trainingsuren zaten weer behoorlijk vol. Maar al vanaf half oktober werden de 

maatregelen rondom Corona weer strenger en begin november gingen de zwembaden weer dicht. Half 

november leek het even beter te gaan en hadden we zelf al trainingssessies voor de Kerstvakantie 

gepland, maar vanaf half december gingen de zwembaden opnieuw op slot. Deze tweede periode van 

maandenlang niet in de binnen zwembaden kunnen zwemmen was heel lastig voor ons. Via online 

activiteiten, virtuele landtrainingen en motiverende berichten in de app-groep om op een andere manier 

sportief bezig te blijven werd geprobeerd de moed erin te houden bij iedereen. Maar een zwemmer 

zonder water voelt als een vis op het droge – het belangrijkste is hem/haar ontnomen. 

 

Samenvatting: 

2020 is door het onverwachte stoppen van onze hoofdtrainer gepaard met de vergaande gevolgen van 

Corona volledig anders gelopen dan gepland. Alle twee gebeurtenissen hebben tot een verlies van leden 



geleid: jeugdleden zijn vooral gestopt om naar een andere vereniging over te stappen waar een 

hoofdtrainer actief beleid voert en een duidelijke richting voorgeeft. Masters zijn vooral gestopt omdat ze 

na het maandenlang niet kunnen zwemmen vanwege Corona het niet op konden brengen om toch weer 

te beginnen.  

We zijn voorzichtig optimistisch dat we niet nog een keer alle activiteiten moeten staken vanwege 

Corona. Blijft het ontbreken van een hoofdtrainer: hier moeten we als vereniging alles aan doen om dit 

gat zo snel als mogelijk te vullen. 

Toch heeft het afgelopen jaar ook laten zien hoe sterk de basis van wedstrijdzwemmen bij DWT is: leden 

die voorheen nooit als vrijwilliger actief waren, stonden meteen paraat om cursussen te volgen en 

vervolgens als toezichthouder aan de badrand te staan. Trainers als Peter, Fedor en Hanne waren bereid 

extra trainingen over te nemen – chapeau! Zwemmers kwamen met eigen initiatieven om bij alle 

zwemmers de motivatie tijdens de gedwongen wedstrijdvrije tijd op peil te houden.  

Het gevoel van samenhorigheid tussen de zwemmers dwars door alle leeftijdsgroepen is groot en zo heeft 

deze crisis ook iets moois gebracht: velen zijn zich bewust ervan geworden hoe belangrijk DWT voor hun 

is en dat een vereniging de inzet van iedereen nodig heeft. 

Wij als werkgroep willen alle betrokkenen van wedstrijdzwemmen het afgelopen jaar bedanken voor hun 

fantastische inzet. 

 


