
Seizoensverslag 2011/2012 zwemcommissie 

 
Verslagperiode 
Dit verslag omvat de periode over 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012. 
 
Inleiding 
Het is een mooi sportief seizoen geweest met vele prachtige prestaties op individueel niveau en op 
verenigingsniveau. Naast de landelijke verenigingscompetitie namen de zwemmers deel aan 
speedowedstrijden, meerkampwedstrijden, Lange Afstand Circuit, limietwedstrijden, 
kringkampioenschappen, C-klasse wedstrijden, Zuid-Hollandse Kampioenschappen, Nederlandse 
Kampioenschappen, Wereld Kampioenschap Masters in Riccione (Italië), speciale wedstrijden, open 
water wedstrijd en buitenlandse wedstrijden in Essen (Duitsland), Antwerpen (België) en 
Bückeburg (Duitsland). Onze clubkampioenschappen werden net als vorige seizoenen weer in twee 
delen in het Polderbad gehouden. De IJsselcup beleefde dit jaar zijn eerste lustrum/5 jarige 
jubileum en werd gehouden op 29 oktober 2011 in het Polderbad. Ook dit seizoen was deze 
wedstrijd weer een groot succes met meer deelnemers dan ooit tevoren.  
Het is ook een seizoen met zorgen geweest; de langdurige afwezigheid van hoofdtrainer Simon 
Hofstede wegens knieproblemen en mede daardoor het gevaar van overbelasting van de rest van 
de (hulp)trainers, met name van hoofdtrainer Walter Rolloos. Daarnaast enerzijds te vol liggende 
banen (oudere zwemmers) en anderzijds niet genoeg nieuwe aanwas van jonge zwemmers, met 
name jongens in de leeftijd van 12 jaar of jonger, het teruglopende leden aantal en het eenzijdig 
veranderen van trainingstijden door stichting Polderbad. 
Waar we als zwemcommissie zeer verheugd over zijn is dat we dankzij een anonieme donatie 
afgelopen seizoen na jaren alle zwemmers en vrijwilligers een nieuw shirt hebben kunnen 
aanbieden. De shirts bevallen goed en tijdens wedstrijden zijn we weer herkenbaar als vereniging.  
 
Doelstelling zwemcommissie 
Het ondersteunen van de wedstrijdzwemmers en de trainers zodat er maximaal getraind kan 
worden en zorgen dat elke zwemmer op zijn of haar niveau aan zoveel mogelijk wedstrijden kan 
deelnemen. 
 
Samenstelling zwemcommissie 
De zwemcommissie bestond aan het begin van afgelopen seizoen uit de volgende personen: Leo 
van Oosten (wedstrijdsecretaris), Jolanda Slagmolen (opstellen uitnodigingen wedstrijden), Heidi 
Kommers (regelen praktische zaken), Geerdien Meerwaldt (contactpersoon limiet- en 
masterwedstrijden), Marike Koelé (notulist, persberichten), Joyce Houweling (afmeldpunt) en 
Michel van Berkel (official en vrijwilligercoördinator). In februari 2012 is Diana Meijer toegetreden 
tot en benoemd als voorzitter van de zwemcommissie. De zwemcommissie werkt al jaren intensief 
samen met beide hoofdtrainers. Op uitnodiging/verzoek van de zwemcommissie woonden de 
trainers Walter Rolloos en Simon Hofstede de 4- tot 6-wekelijkse vergadering bij. Per mei 2012 zijn 
zowel Simon Hofstede als Walter Rolloos officieel lid geworden van de zwemcommissie. 
Ondersteunende activiteiten worden uitgevoerd door: Nicoline Koedoot (coördinator uitnodigingen 
wedstrijden en nieuwsbrieven) en Rien de Klerk (webmaster en contactpersoon voor de 
thuiswedstrijden) Beiden zijn geen lid van de zwemcommissie. 
Aan het begin van seizoen 2011/2012 zijn de volgende personen gestopt en of hebben hun taken 
neergelegd: Chris Hagebeek, Mia Boereboom, Iris Barendrecht en Petra de Groot. 
 
Taken zwemcommissie (niet limitatieve opsomming) 
Contactpersoon voor de zwemmers en verzorgers van de zwemmers voor alle vragen over de 
zwemvereniging, afhuren van het zwembad om te kunnen trainen en wedstrijden te zwemmen, 
opstellen van de wedstrijdkalender en het organiseren van wedstrijden met andere 
zwemverenigingen, indelen van wedstrijden (welke zwemmer zwemt welke wedstrijd) en maken 
van wedstrijduitnodigingen, verspreiden nieuwsbrief naar de zwemmers, verzamelen afmeldingen 
en ziekmeldingen, innen startgeld, organiseren van het kader bij wedstrijden (jury, ploegleiding, 
kaartjeslopers, speaker, catering, etc.), medailles regelen, bijhouden van de gezwommen tijden, 
innen boetes, schrijven van krantenberichten voor de pers, werven van nieuwe vrijwilligers, 
bijwonen bestuursvergaderingen, alle overige met het zwemmen gerelateerde werkzaamheden en 
activiteiten. 
De diverse taken zijn verdeeld over de verschillende zwemcommissieleden. 
 
 



Trainingen/trainers 
De trainingen zijn afgelopen seizoen verzorgd door de hoofdtrainers Walter Rolloos en Simon 
Hofstede. Naast de twee hoofdtrainers staan er langs de badrand een aantal, al dan niet 
gediplomeerde, vrijwillige trainers die meehelpen de trainingen te verzorgen. Dit zijn Joke Both, 
Ina van Beusekom, Jacqueline Rolloos, Heidi Kommers, Geerdien Meerwaldt, Jolanda Slagmolen en 
Aad Steenbergen. De hoofdtrainers verzorgen de baanindeling en zijn tijdens wedstrijden frequent 
als coach aanwezig. 
Gedurende het gehele seizoen 2011/2012 zijn er 6 trainingsessies per week gegeven, te weten 
maandagavond, woensdagochtend, donderdagavond, vrijdagavond, zaterdagochtend en 
zondagochtend. De beperking in trainingswater op maandag- en donderdagavond was ook 
afgelopen seizoen een probleem. Diverse banen lagen regelmatig te vol om effectief te kunnen 
trainen 
 
Officials en Vrijwilligers 
Naast de genoemde zwemcommissieleden en (hoofd)trainers wordt de wedstrijdafdeling 
ondersteund door vrijwilligers die actief hand- en spandiensten verlenen. Bij bijvoorbeeld de 
organisatie van een thuiswedstrijd hebben we ca. 25 vrijwilligers nodig zoals: scheidsrechter, 
starter, kamprechters, jurysecretariaat, tijdwaarnemers, speaker, valse startlijn, kaartjeslopers, 
verkoop programma’s, catering en ploegleiding. In het afgelopen seizoen is voor ruim 70 
wedstrijden meer dan 450 keer een vrijwilliger ingezet.  
Afgelopen seizoen hebben 4 personen een klokcursus (official, bevoegdheid 4) gevolgd en met 
goed resultaat afgerond en er zijn 2 leden met een jury cursus (official, bevoegdheid J) begonnen. 
 
Sportieve prestaties (enkele voorbeelden) 
Zoals al eerder aangegeven is het een mooi sportief seizoen geweest met vele prachtige prestaties 
op individueel niveau en op verenigingsniveau. 
In de landelijke verenigingscompetitie hebben we ons opnieuw kunnen handhaven in de A-klasse. 
We hebben de 19de plaats in de A-klasse van totaal 29 verenigingen behaald, de 34ste plaats van 
Nederland op een totaal van 318 teams/verenigingen. Bij de LAC zijn we 13de van Nederland 
geworden op een totaal van 96 deelnemende verenigingen. En afgelopen seizoen zwom voor het 
eerst sinds 2002 een Barracuda minioren team zich in de prijzen (3de plaats) tijdens de Speedo 
kring clubmeet. 
In totaal is er het afgelopen seizoen op 707 afstanden een PR gezwommen door onze zwemmers,  
zijn er 10 individuele medailles bij de Nederlandse kampioenschappen junioren gewonnen en 
hebben we er 5 kringkampioenen en 1 nationaal kampioen bij. 
Resultaten waar we als zwemafdeling trots op zijn. 
 
Aandachtspunten /zorgen /risico’s 
Capaciteit trainers. 
Voortdurende behoefte aan nieuwe vrijwilligers. 
Op peil houden van ledenbestand. 
Aantrekken nieuwe zwemmers (jonge leden <12 jaar) 
Capaciteit badwater. 
 
Tot slot 
Zonder de inzet van alle vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan. De zwemcommissie wil 
daarom haar leden en alle andere mensen die afgelopen seizoen geholpen hebben ontzettend 
bedanken voor hun inzet. 
 
 
Namens de zwemcommissie, Diana Meijer. 
 


