Jaarverslag wedstrijdzwemmen werkgroep 2019
Samenstelling Werkgroep:
De werkgroep bestaat eind 2019 uit zeven leden: Arie Camphens, Bianca Beijer, Chantal Beijer, Inken
Wemheuer, Jeffrey Camphens, Mirjam Maarhuis en Yvette Roozen. Roxanne Gal is gestopt met zwemmen
en daarom ook uit de werkgroep gestapt. De taken zijn als volgt verdeeld:
●
●
●
●
●
●
●

voorzitter: Inken Wemheuer
penningmeester / notulen & agenda: Mirjam Maarhuis
wedstrijdsecretariaat: Yvette Roozen
media & PR: Jeffrey Camphens
evenementenorganisatie: Chantal Beijer
trainings issues: Arie Camphens
officials & ondersteuning wedstrijd secretariaat: Bianca Beijer

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 – één ieder 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 maken 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.

Dit beleidsplan is het afgelopen jaar 2019 op de volgende manier uitgevoerd:
●
●
●

●

●

●

Ook in seizoen 2019/2020 zwemmen wij in de C-competitie, stabiel in de middenmoot
Deelname aan buitenlandse toernooien
Ondanks dat de limieten steeds strenger worden, zijn er toch steeds zwemmers die limieten
halen voor de N(JJ)K. Met name de jeugd is goed bezig. Lucas heeft twee limieten op de
schoolslag behaald, Kelvin op 50m rugslag. Chantal Beijer had zich geplaatst op de 400m
wisselslag voor het ONK korte baan en heeft deel genomen. Ook Rik Hofland heft deelgenomen
bij de ONK korte baan over 50 vrij en 50 vlinder; Florianne Bultje heeft diverse afstanden
gezwommen in de paralympische klasse.
De trainingsuren zitten vol, de avonduren zelfs erg vol. Om ruimte voor kinderen en jongeren in
de middag/avond te hebben, mogen de meeste masters alleen nog in de ochtenden trainen. Ook
de ochtenduren zijn goed gevuld, soms liggen er op maandagochtend om 6 uur meer dan 18
zwemmers in het water
De sfeer in de ploeg is goed en positief. Door het seizoen heen is veel interesse van potentiële
nieuwe jonge zwemmers of masters. Momenteel zijn er ongeveer 100 wedstrijdzwemmers actief
bij DWT. De samenwerking tussen werkgroepleden, werkgroep en trainers, en trainers is soepel
en goed.
We beschikken actueel over 17 juryleden, waarvan er 4 nieuw bij zijn gekomen

Kader:
De werkgroep is iets uitgebreid en stabiel en goed opgesteld. Er is veel te doen maar door gemotiveerde
leden en een duidelijke taakverdeling lukt het om alle taken kwalitatief goed en op tijd uit te voeren.
We zijn nog steeds op zoek naar een extra trainer maar dankzij de fantastische inzet van onze trainers lukt
het ons vooralsnog alle trainingsuren met trainers te bezetten:
-

Maandagavond geven Peter en Fedor training met zeer goede ondersteuning door Kitha
Dinsdagavond geeft Hanne training, af en toe valt Peter voor haar in
Landtraining op dinsdag- en donderdagavond wordt door Jeffrey en Hiras gegeven
Woensdagmiddag geven Peter en Fedor training
Vrijdagavond geeft Peter training, af en toe valt Arie voor hem in
Zaterdagochtend geven Arie en Fedor training, het eerste half uur voor de topselectie is Peter
ook als trainer aanwezig
De ochtendtrainingen op maandag, woensdag en donderdag verzorgt Arie

Resultaten:
●
●
●

Clubrecords: sinds begin van dit seizoen (2019/2020) zijn er al veel records verbeterd; het gaat zo
hard dat de lijst elke maand bijgewerkt moet worden
We verwachten veel medailles bij de komende Nederlandse master kampioenschappen
De deelname aan N(JJ)K door minimaal twee zwemmers, een derde is te verwachten

Evenementen en activiteiten:
In 2019 hebben we voor de 33e keer het Paastoernooi georganiseerd. Ook is voor de vijfde keer het
Vlinderslag gala een groot succes geweest, met als hoogtepunt de 1.000 meter vlinderslag – 40 banen.

Samenvatting:
Wederom is afgelopen seizoen positief verlopen. We blijven vooruit gaan met z’n allen, al zien we graag
als zwemmers voor zichzelf doelen stellen om de volgende stap te kunnen maken in hun ontwikkeling. De
minioren en jeugd halen nog net te weinig limieten voor regiokampioenschappen en NJJK’s: hier werken e
aan! Doel is dat ook minioren en jeugd zich voor meerdere afstanden kan plaatsen. De senioren zitten
dicht tegen de NK limieten aan – mooi! Wij als werkgroep willen alle betrokkenen van wedstrijdzwemmen
afgelopen seizoen bedanken voor hun inzet. Laten we vooral doorgaan hoe we nu bezig zijn.

