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Seizoensverslag 2016/2017 – zwemcommissie 

 

 
Verslagperiode 

Dit verslag omvat de periode van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017. 

 

Inleiding 

Dit seizoen werd geopend met een trainingsdag onder leiding van hoofdtrainer Walter Rolloos. 

De trainingsdag bestond uit een zwemtraining in het Polderbad met aansluitend een loop-

/fietstocht naar Lake7 in Zevenhuizen, alwaar diverse activiteiten werden georganiseerd zoals 

boogschieten en discobowlen. 

Voor een aantal zwemmers was het seizoen al eerder gestart vanwege deelname aan het NK 

Estafette waarbij de jongens op een 8e plaats eindigden en de meisjes op een 15e plaats. 

Naast de landelijke verenigingscompetitie namen we dit seizoen als vereniging voor de vijfde maal 

deel aan de regiocompetitie. Verder hebben onze zwemmers deelgenomen aan 

miniorenwedstrijden, meerkampen, het Lange Afstand Circuit, limietwedstrijden, regio West 

kampioenschappen, niveauwedstrijden, Nederlandse kampioenschappen, speciale wedstrijden en 

de buitenlandse wedstrijden in Dortmund en Antwerpen. Het zwemseizoen werd afgesloten met de 

jaarlijks terugkerende meerdaagse wedstrijd in Bückeburg (Duitsland). Onze clubkampioen-

schappen werden dit seizoen begin april 2017 in het Polderbad gezwommen. De IJsselcup werd 

dit seizoen voor de 10e maal georganiseerd en was – evenals voorgaande jaren – een fantastisch 

evenement. 

 

Dit seizoen is het ledenaantal zo goed als gelijk gebleven. Er is afscheid genomen van een aantal 

oudere zwemmers maar we hebben ook een groot aantal jonge zwemmers mogen verwelkomen 

binnen onze vereniging.  

 

Dit seizoen heeft Van Vliet Barracuda voor de vijfde maal meegedaan aan de Grote Clubactie. 

Voorts heeft Van Vliet Barracuda geassisteerd bij de organisatie van de marathon van Rotterdam. 

De jaarlijks terugkerende nationale zwemvierdaagse is voor de 43e keer georganiseerd. De 

zwemcommissie pakt deze acties op wegens diverse redenen: ten eerste genereren deze acties 

extra inkomsten voor de vereniging; ten tweede is het goed om binnen de vereniging het 

teamgevoel te vergroten en te versterken, en ten derde is het goed om als vereniging te laten zien 

dat je maatschappelijk betrokken bent en je je in wilt zetten voor het goede doel.  

 

Doelstelling zwemcommissie 

De zwemcommissie heeft de navolgende doelstellingen:  
- het ondersteunen van de wedstrijdzwemmers en trainers zodat er maximaal getraind kan worden; 

en  

- het zorgdragen voor het feit dat iedere zwemmer op zijn/haar niveau aan zoveel mogelijk wed-

strijden kan deelnemen. 
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Samenstelling zwemcommissie 

De zwemcommissie bestond aan het begin van het seizoen uit de navolgende leden: Diana  

Meijer (wedstrijdsecretaris), Marc van Luijk en Joyce Vuijk (official- en vrijwilligerscoördinator), 

hoofdtrainer Walter Rolloos, Patricia de Wildt (verzorgen notulen en verspreiden van 

nieuwsbrieven), Simone Drieënhuizen en Joyce Houweling (beheer afmeldpunt, zwemkas en 

boetebeleid). 

 

Taken zwemcommissie 

De zwemcommissieleden zijn aanspreekpunt voor de zwemmers en ouders/verzorgers van de 

zwemmers voor alle vragen over de zwemvereniging. Voorts nemen de zwemcommissieleden de 

navolgende taken voor hun rekening: 

- het afhuren van het zwembad om te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen zwemmen; 

- het opstellen van de wedstrijdkalender; 

- het organiseren van wedstrijden met andere zwemverenigingen; 

- het indelen van wedstrijden (welke zwemmer zwemt welke wedstrijd); 

- het maken van wedstrijduitnodigingen; 

- het verspreiden van nieuwsbrieven onder de zwemmers; 

- het verzamelen van af- en ziekmeldingen; 

- het innen van start- en boetegeld; 

- het organiseren van het kader bij wedstrijden (jury, ploegleiding, kaartjeslopers, speaker, 

catering, etc.); 

- het regelen van medailles; 

- het uitschrijven van oorkondes en clubrecords; 

- het schrijven van krantenberichten voor de pers; 

- het werven van nieuwe leden en vrijwilligers; 

- het bijwonen van bestuursvergaderingen; 

- het coördineren van diverse acties (organisatie zwemvierdaagse, Grote Clubactie en de 

marathon van Rotterdam); en 

alle overige aan het zwemmen gerelateerde werkzaamheden en activiteiten. 

De diverse taken zijn verdeeld onder de verschillende zwemcommissieleden. 

Ondersteunende diensten werden uitgevoerd door Rien de Klerk (webmaster en contactpersoon 

voor de thuiswedstrijden) en Mireille Hesper (opstellen uitnodigingen wedstrijden). 

Laatstgenoemde twee personen zijn geen lid van de zwemcommissie.  

 

Trainingen/trainers 

Gedurende het gehele seizoen 2016/2017 zijn zes trainingsessies per week gegeven, te weten 

maandagavond, woensdagochtend, donderdagavond, vrijdagavond, zaterdagochtend en 

zondagochtend.  

 

De trainingen zijn afgelopen seizoen verzorgd door hoofdtrainer Walter Rolloos. Naast de 

hoofdtrainer zijn er andere vrijwillige trainers, al dan niet gediplomeerd, die de trainingen 
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verzorgen. Dit seizoen waren dit Joke Both, Ina van Beusekom, Jacqueline Rolloos, Heidi 

Kommers, Marjorie Veldhuis, Diana Meijer, Mario van den Brink en Arjan Broere. 

Eén van de wedstrijdzwemmers, Emiel Ghali, geeft iedere maandagavond met veel enthousiasme 

core training aan een steeds groter wordende groep zwemmers. 

De hoofdtrainer verzorgt de baanindeling en is tijdens wedstrijden frequent als coach aanwezig. De 

watercapaciteit op maandag- en donderdagavond blijft krap maar er wordt gestreefd naar optimaal 

gebruik van de watercapaciteit, waarbij rekening wordt gehouden met het niveau van de 

individuele zwemmer maar ook het sociale aspect speelt een grote rol. 

 

Officials en vrijwilligers 

Naast de genoemde zwemcommissieleden en (hoofd)trainer(s) wordt de wedstrijdafdeling onder-

steund door vrijwilligers die actief hand- en spandiensten verlenen. Bij bijvoorbeeld de organisatie 

van een thuiswedstrijd zijn zo’n 25 vrijwilligers nodig, te weten: scheidsrechter, starter, kamp-

rechters, jurysecretariaat, tijdwaarnemers, speaker, voorstart, kaartjeslopers, catering en 

ploegleiding. Tijdens dit seizoen is gedurende de 94 wedstrijden waar wij aan deelnamen 515 keer 

een vrijwilliger ingezet. 

Aan de cursus tijdwaarnemer (official met bevoegdheid 4) hebben drie personen deelgenomen en 

zij hebben deze cursus met goed gevolg afgerond. 

 

Sportieve prestaties (enkele voorbeelden) 

Het is een mooi sportief seizoen geweest met vele prachtige prestaties op individueel niveau en op 

verenigingsniveau. 

In de regiocompetitie is het team van Van Vliet Barracuda op de 8e plaats van de A-klasse 

geëindigd. Hierdoor is het team van Van Vliet Barracuda helaas gedegradeerd naar de B-klasse. 

Twee zwemmers hebben zich weten te plaatsen voor zowel de Nederlandse Jeugd- en 

Juniorenkampioenschappen korte baan als de Nederlandse Jeugd- en Juniorenkampioen- 

schappen lange baan. 

 

Bij de Speedo Sportemotion Jaargangfinale korte baan (NK minioren) hebben zich vier zwemmers 

weten te plaatsen en heeft één zwemster een gouden medaille op de 100 meter schoolslag, een 

zwemster een zilveren medaille op de 50 meter vrije slag en een andere zwemster een bronzen 

medaille op de 100 meter schoolslag in ontvangst mogen nemen. 

Bij de Speedo Sportemotion Jaargangfinale lange baan (NK minioren) hebben zich zeven 

zwemmers zich weten te plaatsen en heeft een zwemster een gouden medaille weten te 

bemachtigen op de 100 meter schoolslag. 

De minioren van Van Vliet Barracuda hebben zich tijdens de Regio Minioren Club Meet naar een 

2e plaats gezwommen waardoor zij zich hebben weten te plaatsen voor de Nationale Arena Club 

Meet. Voor het eerst sinds het bestaan van Van Vliet Barracuda mocht een miniorenteam van 

onze vereniging aan deze Nationale Club Meet deelnemen. Het miniorenteam heeft een vierde 

plaats weten te bemachtigen tijdens deze wedstrijd. 
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Bij de LAC is Van Vliet Barracuda 28e van Nederland geworden. In totaal hebben 288 verenigingen 

het Lange Afstand Circuit gezwommen. 

Voorts is in het landelijk LAC-klassement door een senior zwemmer een tweede plaats behaald en 

door een minioren-meisje een derde plaats behaald. 

In de landelijke verenigingscompetitie heeft het team van Van Vliet Barracuda zich geplaatst op 

een 15e plaats in de eindrangschikking van de B-klasse.   

 

In totaal is er het afgelopen seizoen op 624 afstanden een PR gezwommen door onze zwemmers 

en hebben we drie Nationaal Master kampioenen erbij.  

 

Resultaten waar we als zwemafdeling trots op mogen zijn.  

 

Aandachtspunten/zorgen/risico’s  

- Capaciteit trainers; 

- voortdurende behoefte aan nieuwe vrijwilligers; 

- voortdurende behoefte aan nieuwe officials m.n. aan tijdwaarnemers, kamprechters en 

scheidsrechters is een tekort; 

- grootte aanbod wedstrijden; 

- op peil houden van ledenbestand; en 

- 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 het afgelopen seizoen geholpen hebben ontzettend 

bedanken voor hun inzet. 

 

Namens de zwemcommissie, 

 

Joyce Houweling 

 


