Jaarverslag Zwemselectie
De zwemselectie heeft ook in het seizoen 2016/2017 weer aansprekende resultaten
behaald:
• Op de jaargangfinale zomer (het NK voor minioren) heeft Stijn Beekhoven de
3e plaats behaald op de 100 vrije slag.
• Op de jaargangfinale winter heeft Stijn Beekhoven de 3e plaats behaald op de
50 vrije slag.
• Voor de 3e keer op rij heeft ZV de Zaan met de minioren ploeg de Nederlandse
finales bereikt en is 10e geworden van Nederland.
• De deelnemer aantallen voor Jaargangfinales zijn ook dit jaar gestegen.
Deelnemers NJJK is nu gestabiliseerd.

Nationale Competitie
Bij de competitie heeft de KNZB voor het seizoen 2016/2017 de regels veranderd en
tellen de minioren zwemmers niet
meer mee voor de punten.
Naast deze voor ons nadelige
wijziging staan er in het land veel
startgemeenschappen en fusieclubs
op. Deze beide punten zorgden voor
een moeilijk jaar in de A-competitie.
Uiteindelijk werd een 23ste plaats
behaald en werd degradatie naar de
B-competitie (waar we in 2012/2013
uit gepromoveerd zijn) voorkomen.
Helaas kon het team in de D1-competitie de degradatie niet voorkomen en starten
we volgend seizoen in de D2.

Besturing
Na jaren van trouwe dienst aan de zwemselectie van ZV de Zaan heeft René van Zijl
het voorzitterschap overgedragen aan Michel Jasper. Namens de gehele afdeling
wordt René bedankt voor zijn inspanningen en enthousiasme.
De KNZB is dit seizoen meer expliciet gaan werken met het hanteren van de MSS
tijdentabel en de daarbijbehorende niveaus voor wedstrijdinschrijvingen. ZV de Zaan
kiest ervoor, uit het oogpunt van transparantie, om bij de groepsindeling ook deze
KNZB niveau indeling te hanteren, om zo voor iedere zwemmer een passende
trainingsvorm en wedstrijdaanbod te garanderen.
Officials
Het team van officals van ZV de Zaan bestaat uit een heel aantal trouw gedienden die
ieder seizoen het mogelijk maken dat er wedstrijden gezwommen kunnen worden.
Hartelijk dank daarvoor! Ook dit seizoen zijn er weer 2 ouders opgestaan om de
klokcursus te volgen en staat de totale official staf nu op 26. Binnen de KNZB offical
gemeenschap is carriere maken mogelijk en dit jaar zijn Jemmy en Paul opgegaan
voor kamprechter, is Marc opgegaan als starter en is Ronald geslaagd als
scheidsrechter. Allen van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.
Trainers
Maar liefst 10 gediplomeerde trainers en 2 hulptrainers zorgen wekelijkse voor een
training op hoog niveau voor de zwemselectie. In vergelijking met andere
verenigingen is dit een kwalitatief en kwantitatief hoog aantal waardoor het mogelijk
is om de zwemmers ook individuele aandacht te geven. Dit seizoen heeft Jettie het
trainingdiploma gehaald.
Trainingskampen & activiteiten
Een traditie begint te ontstaan dat aan het begin van het seizoen (september) een
teambuildings kamp (op eigen kosten) voor alle zwemmers wordt georganiseerd, dit
seizoen in Eersel. Naast dit kamp wordt jaarlijks ook een echt trainingskamp (ontbijt,
training 2 uur, landtraining, lunch, rust, middag training 2 uur, avondeten en 20:00
naar bed) georganiseerd voor de zwemmers die in juni moeten presteren op de
N(JJ)K lange baan en de Jaargangfinale. Dit jaar zijn 12 zwemmers op eigen kosten
afgereisd naar Mallorca. Tevens neemt de ploeg jaarlijks deel aan het
Pinkstertoernooi in Hagen, ook wederom op eigen kosten.
Buiten het zwemmen worden er meer activiteiten georganiseerd en is de
samenwerking met BZP gezocht om o.a. film middagen/avonden te organiseren.

Uitdagingen
Voor het seizoen 2017/2018 zien wij de volgende uitdagingen op ons pad komen:
- Verbreding van de activiteiten waarbij we gezamenlijk met BZP gaan
optrekken.
- Minimaal plaats 20 in de A-competitie vasthouden en in de D2-competitie
zorgen voor een middenmoot klassering.
- De KNZB heeft de limieten voor deelname aan N(JJ)K’s wederom
aangescherpt, de doelstelling is om de deelnemer aantallen van het seizoen
2016/2017 te handhaven.
- Investeren in nieuwe hulpmiddelen om de zwemmers nog beter op maat te
kunnen ondersteunen in hun wens om te verbeteren. Denk hierbij waterproof
microfoons.
- Uitbreiding van het aanbod aan trainingskampen in 50 meter bad, door middel
van weekendkampen waarin een clinic wordt gegeven door bekende
Nederlandse topzwemmer(ster).
- Lobbyen voor een 50 meter bad in de Zaanstreek zodat niet meer uitgeweken
hoeft te worden naar dure zwembaden in Beverwijk/Amsterdam/Alkmaar.
- Actieve sponsorcommissie om de investeringen die nodig zijn te kunnen doen
en ervoor te zorgen ook de jaarlijkse eigen bijdrage (voor startgelden,
trainingskampen, 50-mtr bad trainingen, gemiddeld 800 EUR per zwemmer)
voor de (top)zwemmers naar beneden kan.

