
Jaarverslag Synchroonzwemmen DWT 2019 

 

Werkgroep 

De werkgroep bestond in 2019 uit de volgende leden: 

Belinda Leurs (t/m juli) 

Carolina Aarts 

Inge Romeijn 

John van Schie 

Linda Visser 

Anke Nulkes 

 

Beleid 

Als doelen voor 2019 hadden wij gesteld: 

-Deelname aan nationale wedstrijden. 

-Het team van trainsters uitbreiden. 

 

Het is ons deels gelukt deze doelen waar te maken.  

We moeten echter blijven investeren om continuïteit te behouden, want zonder zwemsters 

geen synchroonzwemmen, zonder juryleden geen wedstrijden en zonder trainers geen 

training. 

 

Kader 

In 2019 bestaat de trainersgroep uit de volgende personen: 

Merel Visser 

Eva Visser  

  

Ook hebben we in 2019 weer heel veel ondersteuning voor de trainsters gekregen van ouders, 

oud leden, oud trainsters en zwemsters, waar voor hartelijke dank. 

 

Linda heeft weer een M cursus georganiseerd met als resultaat drie nieuwe juryleden: 

Laybelin Ogando, Karin v.d. Veldt en Kevin Zuidhof 

 

Eva Visser en Brigit van Schie hebben het diploma trainer 2 synchroonzwemmen behaald. 

 

 

Resultaten 

Het aantal zwemsters per 01-01-2019 was 30. We hebben het jaar afgesloten met 33 

zwemsters. 

 

Er zijn heel wat diploma’s en medailles behaald in 2019. Iedereen heeft goed haar best 

gedaan.  

 

Ook is er deelgenomen aan de Synchro Beat te Amsterdam op 18 en 16-06-2019 door DWT. 

Melida heeft in de Age II categorie deelgenomen, Noëlle was helaas geblesseerd.  

Aimy heeft in de Age I categorie deelgenomen en behaalde bij de Solo een 11e plaats. 

Een mooi resultaat voor het harde werken van de zwemsters en de trainsters. 

 

  

 

Evenementen en activiteiten 



Naast de Synchro Beat is er door de zwemsters deelgenomen aan de Regio MidWest 

competitie, de Miniregio competitie  en de Interregio competitie. 

Tevens zijn wij een startgemeenschap aangegaan met DAW uit Alkmaar voor onze 

Seniorzwemster. 

Ook onze jaarlijkse demonstratie en Onderlinge wedstrijd stonden op het programma. 

In september hebben we een gezellig buitenevenement gehad in De Hout, welke afgesloten 

werd met een lunch in het clubhuis. 

 

Overig 

2019 is een bewogen jaar geweest, maar mede door de inzet van de zwemsters, trainsters, 

juryleden, ouders en vrijwilligers van synchroonzwemmen DWT toch een goed jaar. Iedereen 

hartelijk bedankt daarvoor !!  

 

De werkgroep synchroonzwemmen. 


