
 

 

 

 

 

Leszwemmen – Wedstrijdzwemmen – Synchroonzwemmen – Waterpolo 

Verslag zwemcommissie ZV De Zaan seizoen 2015-2016 

Samenstelling zwemcommissie per 1 augustus 2016 

Voorzitter : René van Zijl 

Penningmeester : Hanny Stam-Ultee 

Wedstrijdsecretariaat : Ronald Vallinga 

  Sandra Reek 

  Manon Leijgave 

  Helen van der Horst 

Officialzaken : Ronald Vallinga 

Commissieleden : Margriet Tuijp -Tol 

  Erwin Moerbeek 

  Daniëlle van Duijse 

 

Hoofdtrainer : Robin Boer 

 

De samenstelling van de zwemcommissie heeft gedurende het seizoen 2015-2016 een aantal 

wijzingen ondergaan. Eric Wassenaar heeft zijn functie neergelegd, evenals Joris Haest. De 

werkzaamheden van  Eric Wassenaar zijn opgevangen door een nieuw team bestaande uit Ronald 

Vallinga, Sandra Reek, Manon Leijgrave en Helen van der Horst. Hanny Stam heeft het 

wedstrijdsecretariaat stapsgewijs overgedragen aan het nieuwe team en blijft voorlopig op de 

achtergrond meekijken en eventueel ondersteunen. 

De trainersstaf is aangevuld met twee nieuwe trainers: Serge Cohen en Jettie Geenen. Een aantal 

trainers hebben bijscholingscursussen gevolgd. Tevens heeft Nancy Hollingsworth haar 

trainersdiploma behaald. 

 

Dit seizoen zijn er twee trainingskampen georganiseerd, voor alle zwemmers een teambuildingskamp 

in Leusden en voor de zwemmers die op nationaal niveau zwemmen een trainingskamp op Mallorca, 

ter voorbereiding op de Nederlandse Junioren/Jeugd Kampioenschappen. Deze trainingskampen zijn 

succesvol verlopen. 

 

Gedurende het seizoen heeft de afdeling wedstrijdzwemmen van ZV De Zaan deelgenomen aan een 

groot aantal wedstrijden. Een opsomming van de wedstrijden: 

 

- Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan en lange baan 

- Nederlandse Junioren Jeugd Kampioenschappen korte baan en lange baan 

- Nationale Minioren Club Meet 

- Competitiewedstrijden 

- Miniorenwedstrijden en -finales, Jaargang finales en Regionale Minioren Club Meet 

- Regio Kampioenschappen 

- Swim Cups en wedstrijden van vergelijkbaar hoog niveau 

- LAC/limietwedstrijden en toernooien 

- Buitenlandse toernooien in Gent België en Hagen Duitsland 
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Wij hebben sportief gezien een uitstekend seizoen achter de rug met vele sportieve hoogtepunten, 

te veel om op te noemen. Een selectie uit de vele hoogtepunten: 

 

- Vele clubrecords verbroken in verschillende leeftijdscategorieën 

- Grote deelname en finaleplaatsen tijdens de diverse Nederlandse Kampioenschappen 

- Brons voor Emma van Leeuwen tijdens de jaargangfinales 

- Behalen van een 7de plaats in de finale van de Nationale Minioren Club Meet 

- Uitnodiging voor Nationale Minioren dag voor Raphael Dessart, Emma van Leeuwen en 

Stijn Beekhoven 

- Handhaving 1e team in de landelijke A-klasse van de Nationale zwemcompetitie 

- Handhaving 2e team in de 1e klasse Regio Midwest 

- Prestatiemedailles voor bijzondere prestatie voor Esmeralda Duarte de Pina, Jennifer 

Tuijp en Mike Morianner. 

- Open Water Prestatiemedailles voor bijzondere prestatie voor Anne Noom, Emma van 

Leeuwen en Fleur van Leeuwen. 

 

Helaas hebben we dit seizoen wederom veel leden verloren, die om uiteenlopende redenen hun 

lidmaatschap bij het wedstrijdzwemmen hebben opgezegd. Deze terugloop in het aantal leden is aan 

het einde van het seizoen slechts gedeeltelijk opgevangen door de instroom van nieuwe minioren 

leden vanuit het basiszwemplan, waardoor het aantal leden bij aanvang van het seizoen 2016-2017 

op 110 leden is uitgekomen. 

 

In de afgelopen jaren zijn wederom een aantal officials gestopt en zijn we 3 officials rijker geworden 

te weten Rosa van Leeuwen, Petra Tieland en Elmar Reinhold. Het kost ons steeds meer moeite om 

het aantal officials weer op peil te brengen. De officials zijn echter essentieel voor het deelnemen 

aan wedstrijden. Afgelopen seizoen hebben wij vaak een beroep moeten doen op dezelfde officials. 

Wij hopen dan ook dat we in de komende jaren ouders of oudere zwemmers bereid kunnen vinden 

om de opleiding tot official te willen volgen. Aan deze official opleiding zijn geen kosten verbonden. 

 

Bij wedstrijden en activiteiten kunnen we rekenen op de steun en de hulp van ouders, die als 

vrijwilliger de zwemcommissie ondersteunen. De vrijwilligers zijn de ploegleiders, speakers, 

startbriefjes lopers en cateraars, onmisbaar bij het organiseren van de wedstrijden. Evenals de 

ouders die helpen bij het organiseren van onze activiteiten buiten het zwemmen, zoals o.a. het 

aankleden van de minioren ploeg bij de Regionale en Nationale Minioren Club Meet.  

 

De zwemcommissie wil alle zwemmers, trainers, officials en vrijwilligers, die zich hebben ingezet om 

het seizoen tot een groot succes te maken, heel hartelijk bedanken. Uiteraard hopen wij ook op uw 

steun tijdens het seizoen 2016-2017. 

 

René van Zijl 

Voorzitter zwemcommissie ZV de Zaan 


