
Jaarverslag wedstrijdzwemmen werkgroep 2021 

Samenstelling Werkgroep: 

De werkgroep bestaat eind 2021 uit vijf leden: Bianca Beijer, Chantal Beijer, Inken Wemheuer, Jeffrey 

Camphens en Yvette Roozen. De taken zijn als volgt verdeeld: 

● Bianca: organisatie & contactpersoon startgemeenschap / coördinator officials 

● Chantal: evenementen / pr / website / communicatie 

● Inken: voorzitter / secretaris 

● Jeffrey: vice voorzitter / contactpersoon tussen 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 2017-2022 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 (zwemmers en familie ervan) 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 zwemcarrière 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 net als afgelopen jaar grote invloed gehad op de uitvoering van dit 

beleidsplan in het jaar 2021 vanwege het uitvallen van zowel trainingen als wedstrijden.  

 

Kader 

De werkgroep is op dit moment druk bezig met het zoeken naar een nieuw werkgroep lid en een nieuwe 

hoofdtrainer. Er zijn veel taken maar door de gemotiveerde leden en trainers en een duidelijke 

taakverdeling lukt het om alle trainingen kwalitatief goed in te vullen en de actiepunten op tijd uit te 

voeren. Het afgelopen jaar 2021 waren de trainingen als volgt ingedeeld: 

- Maandagavond: Peter met assistentietrainer Thijmen  

- Dinsdagavond: Hanne training 

- Landtraining op dinsdag- en donderdagavond: Jeffrey of Bido 

- Woensdagavond: Peter 

- Vrijdagavond: Fedor 

- Zaterdagochtend: Peter de eerste 30 minuten voor de topselectie, daarna Fedor 

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

George (maandag en donderdag) gegeven 

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 nog gaande. Bij deze dan ook de oproep aan iedereen: ken je iemand, die hierin 

interesse zou kunnen hebben? Geef het door, we staan altijd voor een aanbeveling open. 

 

Officials 

Afgelopen seizoen hebben zich er helaas geen nieuwe vrijwilligers aangemeld voor de klokkers cursus. 

Wel zijn er een aantal trainers geslaagd voor een trainerscursus  (Fedor trainer 2 cursus – gefeliciteerd!) of 

beginnen er binnenkort aan (Hanne trainer 3 cursus – succes ermee!). 

 

Resultaten 

In seizoen 2020-2021 zijn we in een nieuwe regionale A-klasse gekomen voor de competitie. Helaas 

hebben we slechts 1 competitiewedstrijd gezwommen en dus is het eindklassement van dat seizoen niet 

tot stand gekomen. Dit seizoen (2021-2022) hebben we al 2 wedstrijden gehad en staan we mooi in de 

middenmoot. De 3e ronde werd geannuleerd tijdens de lockdown, maar de 4e en 5e ronde gaan hopelijk 

gewoon door. 



In september 2021 zijn Cruz de Groot, Suraj Baladurage en Willem Weustink Nederlands Estafette 

Kampioen geworden met de Startgemeenschap Team Noord-Holland. Ze werden met ruime voorsprong 

eerste. Ze hebben genoten van de wedstrijd en zijn al dikke vrienden geworden met de jongens van de 

andere verenigingen. 

Deze startgemeenschap is overigens tot stand gekomen, omdat de drie verenigingen (KZC, ZV De Zaan en 

DWT) veel talenten hebben, maar alle drie iedereen voor zich genomen niet groot genoeg zijn om die 

talenten op het juiste podium/niveau wedstrijden te laten zwemmen. Daarom deze startgemeenschap 

zodat deze talenten voldoende uitdagingen krijgen en gelijktijdig zich nog steeds thuis voelen bij hun 

eigen vereniging.  

 

Overige prestaties 

- NJK (Nederlands Jeugd Kampioenschap) korte baan: Willem Weustink (4de van Nederland) 

- ONK (Open Nederlands Kampioenschap) lange baan: Jeffrey Camphens en Rik Hofland deelname 

1500m vrij en 100m vlinder 

- Heel veel clubrecords 

Vanuit de wedstrijden gezien waren het magere seizoenen, want veel wedstrijden gingen niet door,  

waaronder ons eigen Paastoernooi en het vlinderslaggala. Desalniettemin hebben we al leuke ideeën en 

plannen voor volgend seizoen, de rest op dit seizoen en staan we te trappelen om leuke wedstrijden voor 

onze leden te organiseren. 

 

 Evenementen en activiteiten 

Helaas hebben we door corona weinig evenementen kunnen organiseren. Wel hebben we juist tussen de 

lockdowns in geheel volgens de regels een sinterklaas dobbelspel kunnen organiseren. Als vanwege de 

Corona maatregelen weer meer mag, zullen ook weer meer activiteiten ingepland worden. 

 

Ontwikkelingen sinds Corona  

Het jaar 2021 begon helaas in een lockdown, in de tweede week van januari werd aangekondigd dat de 

lockdown zou worden verlengd tot februari. Helaas was dit nog niet het einde want de lockdown werd 

nogmaals verlengd; uiteindelijk kwamen versoepelingen en konden we eindelijk weer trainen vanaf half 

mei. In het begin konden de trainingen enkel plaatsvinden met een maximaal aantal zwemmers vanwege 

de maatregelen. Vanaf begin Juni mocht alles weer open en konden we weer trainen op volle capaciteit.  

Na de zomer begonnen we het nieuwe seizoen 2021/2022 goed en konden alle traingingen gegeven 

worden en vonden eindelijk ook weer eerste wedstrijden plaats. Tot begin december hebben we kunnen 

genieten van alle trainingen en wedstrijden die dit seizoen te bieden had. Halverwege december kwamen 

we helaas weer in een lockdown terecht welke tot januari 2022 duurde.  

Tijdens de onzekere periode van lockdowns, maatregelen en beperkingen werden alle zwemmers en 

ouders op de hoogte gehouden door de werkgroep via onze DWT wedstrijdzwemmen WhatsApp groep.  



Verder hebben we tijdens de lockdown de zwemmers digital bezig gehouden met online landtrainingen. 

Onderling hadden veel zwemmers hecht contact met elkaar en elkaar gemotiveerd toch te trainen buiten 

het (binnen) zwemmen om. Iedereen wil natuurlijk het liefst zwemmen maar door elkaar voor andere 

manieren om te bewegen te motiveren is de zwemgroep onderling toch in contact gebleven en hebben 

we elkaar door de moeilijke periode heen geholpen.    

 

Samenvatting 

Het jaar 2021 is anders verlopen dan verwacht maar de resultaten zijn er zeker niet minder op geworden. 

Binnen de organisatie is er weinig verander ten opzichte van het vorige jaar. Zou zijn we weinig leden 

verloren maar zijn er helaas ook niet veel nieuwe leden bijgekomen – niet verder verrassend als je 

maandenlang geen trainingen kunt aanbieden. Ook betreft vrijwilligers hebben weinig tot geen ouder zich 

aangemeld voor bijvoorbeeld een klokkers cursus. Wel zien we dan de huidige trainers langs het bad zich 

uitstekend inzetten voor de zwemmers door nieuwe cursussen te volgen of door trainingen van elkaar 

over te nemen. Petje af hiervoor! 

Ondanks het missen van een hoofdtrainer zijn de resultaten van de zwemmers geweldig dit jaar. DWT had 

meerdere vertegenwoordigers op zowel de individuele NK afstanden als op de NK estafette met zelf een 

eerste plek. We merken dat de motivatie onder de zwemmers met de dag verbeterd en dat ze elkaar 

aansporen het beste uit zich zelf te halen. Onderling worden er steeds meer technieken besproken en 

adviezen gevraagd voor verbetering. Dus ondanks lastige omstandigheden door Corona en veel 

trainingsuitval hierdoor hebben we met 2021 een mooi jaar kunnen afsluiten waar we trots op mogen 

zijn. 

 


