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Jaarverslag 2017 afdeling Wedstrijdzwemmen 
 

SAMENSTELLING TECHNISCHE COMMISSIE 
Anita Bekker: lid, wedstrijdsecretariaat, secretariaat (tot maart 2017) 
Hannie Peeters: lid, voorzitter, financiën, officials en trainerszaken.  
Jenny Kleene, algemeen lid (tot augustus 2017) 
Ruben van Weesep, lid, website  
Janet Winters: lid, indeling vervoer wedstrijden 
 
De TC vergadert ongeveer 1 x 6 weken. Tussentijds is er mailcontact over lopende zaken. 
Ook vindt er overleg van de TC met het wedstrijdsecretariaat en de trainers plaats. 
Met de penningmeester van het bestuur is overleg over de begroting en er is overleg met de 
contactpersoon van het bestuur  voor de afd. zwemmen over de begroting en andere zaken.  
 
SECRETARIAAT / WEDSTRIJDSECRETARIAAT:  
Het secretariaat van de afd. zwemmen is van Anita Bekker overgenomen door Hannie Peeters en 
wordt - indien nodig - in overleg met het wedstrijdsecretariaat afgehandeld. 
Het wedstrijdsecretariaat functioneert onder verantwoording van de TC zwemmen. 
Het werd tot 2017 door Anita Bekker uitgevoerd naast haar taak als TC lid.  
Vanaf januari 2017 is het wedstrijdsecretariaat overgedragen aan Iris de Boer, Frank van de Belt en 
Harriet van de  Belt. Zij zijn geen TC lid.  
 
TRAINERSBEZETTING 

Trainers 

Frank v.d. Belt  
Jeannette Koobs (tot 19-07-2017) 
Joke Musch (tot 19-04-2017) 
Nicolai Steenbergen  
Ronald Wildeboer  
Robin Wolbers  
Iris de Boer (vanaf 02-05-2017) 
Trudy van Dijk (vanaf 06-09-2017) 
Lianne Kooiker (vanaf 19-09-2017) 
Brita Kluwer (vanaf 02-11-2017) 
Invaltrainer  
Judith Kappert (tevens trainer instroomuur) 
 
Myrthe Sytsema (tot 31-01-2017 tijdelijk inzetbaar als (inval)trainer) 
Gerko Vos en Gert Mulder waren incidenteel inzetbaar ter ondersteuning van de trainingen. 
 
Brita Kluwer is op 02-12-2017 gestart met de KNZB cursus “trainer wedstrijdenzwemmen 2”. 
 
TAKEN / WERKZAAMHEDEN TECHNISCHE COMMISSIE  
In de TC vergaderingen worden zaken besproken en geregeld die te maken hebben met trainingen, 
wedstrijden en activiteiten voor de zwemmers. Ook de communicatie binnen MZ&PC de Reest met 
bestuur en zwemmers / ouders / verzorgers is een punt van aandacht en onderwerp van gesprek.  
Er zijn externe contacten met KNZB Noord, andere verenigingen, etc. 
Verder gaan leden van de TC ook naar vergaderingen van de KNZB Noord en naar andere regionale 
vergaderingen om afspraken te maken over de diverse soorten wedstrijden. 
 
Janet Winters en Lianne Kooiker regelen het vervoer van zwemmers, trainers, begeleiders en officials 
naar wedstrijden. 
Bij activiteiten en andere werkzaamheden kunnen we bovendien rekenen op een aantal wisselend 
inzetbare vrijwilligers. 
 
PR EN INFORMATIE VOORZIENING  
Informatie aan de zwemmers / ouders / verzorgers / officials / trainers wordt gegeven via de Website, 
de Nieuwsbrief of via rechtstreekse berichtgeving per mail. Er wordt – waar mogelijk - ook steeds 
meer gebruikt gemaakt van Whats app. Ook wordt via Facebook door leden informatie gedeeld. 
Soms worden verslagen of artikelen op de website, op Facebook of in de regionale kranten geplaatst. 
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DE REESTDUIKERS – DE WIJK 
De Reestduikers uit de Wijk hebben moeten besluiten hun zwemvereniging per 31-12-2017 op te 
heffen. Zij trainden tot 30-11-2017 in Bad Hesselingen in Meppel op woensdagmiddag (4 banen) en 
zaterdagmorgen. MZ&PC de Reest heeft de trainingsuren per 01-12-2017 overgenomen. 
In december hebben de leden van de Reestduikers kunnen proefzwemmen bij MZ&PC de Reest. 
Hierna hebben zij zich aangemeld bij MZ&PC de Reest. Ook hun begeleider Geert Blauw was in 
december aanwezig bij de trainingen. 
 
TRAININGEN 

Er is nog steeds een toename van (jonge) zwemmers. Echter moesten helaas ook dit jaar een aantal 
oudere zwemmers in verband met hun studie of stage het zwemmen soms (tijdelijk) opgeven of 
kunnen zij minder uren trainen. 
 
OUDER- EN KINDTRAINING: 
Op 26 september werd een ouder- en kindtraining georganiseerd, met daaraan voorafgaand 
informatie vanuit de Technische Commissie en het wedstrijdsecretariaat.  
 
WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN 
Er worden verschillende soorten wedstrijden door onze zwemmers bezocht. Door de veelheid van 
soorten en aanbod van wedstrijden is het noodzakelijk keuzes te maken voor deelname. 
De inschrijving voor wedstrijden wordt door TC, wedstrijdsecretariaat en trainers in overleg bekeken. 
Er gaat altijd begeleiding mee met de wedstrijden; trainers en TC leden proberen regelmatig mee te 
gaan. Ook ouders worden bij de begeleiding ingezet. 
Na afloop van de wedstrijden ontvangen alle deelnemende zwemmers een PR lijst per mail. 
 
De jongere, beginnende zwemmers konden in het seizoen 2016/2017 deelnemen aan de “Advies I-
niveau” wedstrijden, deze werden door verenigingen in Drenthe onderling geregeld, het streven was 
hierbij zomers 4x en ‘s winters 4x wedstrijden te organiseren.  
In seizoen 2017/2018 zijn deze zwemmers overgegaan naar de Swimkick wedstrijden. 
De KNZB Noord organiseert circuitwedstrijden in wisselende samenstellingen qua leeftijd en niveau: 
Swimkick/minioren, minioren/junioren en junioren/jeugd/senioren.  
De zwemmers nemen afhankelijk van leeftijd en niveau aan deze wedstrijden deel. 
In seizoen 2016/2017 werd door de zwemmers gezwommen in de D1 competitie. Helaas was de 
enthousiaste inzet van de zwemmers niet voldoende en volgde degradatie. 
In het seizoen 2017/2018 nemen we deel aan de D2 competitie en is het streven terug te promoveren 
naar de D1 competitie. 
 
Tevens ontvangen we voor de zwemmers regelmatig uitnodigingen voor andere wedstrijden, 
kampioenschappen, kerstestafette en toernooien. Voor sommige wedstrijden/kampioenschappen is 
deelname alleen mogelijk na het behalen van limieten op iedere afstand en/of bij het aanleveren van 
voldoende officials. De limieten moeten gedurende het seizoen gezwommen worden op de 
verschillende afstanden bij diverse wedstrijden.  
Verder is er voor oudere zwemmers deelname mogelijk aan de Open Nederlandse 
Kampioenschappen Masters. 
De individuele resultaten van de zwemmers zijn goed. De jongere zwemmers vorderen snel. Er 
worden bij de wedstrijden en kampioenschappen voortdurend PR’s verbeterd door alle zwemmers.  
Dit jaar sneuvelden er ook veel clubrecords, door jong en oud! 
 
Er werd in seizoen 2016/2017 deelgenomen aan de Regionale zomerkampioenschappen A (19-21 
mei in Drachten), aan de Regionale Zomerkampioenschappen B  (27-28 mei in Emmen), aan de 
Regionale Winterkampioenschappen B (16-17 december in Hoogezand)  en aan de Regionale 
Minioren finale (10-11 juni in Heerenveen). 
In seizoen 2017/2018 werden de jonge zwemmers ingeschreven voor de  Regio Minioren club meet 
wedstrijd (25-11 in Groningen). Het thema hierbij was “sprookjes”. De zwemmers waren verkleed als 
kabouters en werden begeleid door hun trainers, verkleed als ridder en fee. 
 
Meerdaagse activiteiten en evenementen 
Gedurende het jaar dienden zich (nacht)marathons, estafettes, meerdaagse toernooien en 
evenementen aan., helaas is het niet mogelijk op alle uitnodigingen in te gaan.  
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In oktober werd in Veendam het Zechstein (voorheen Bubble) toernooi weer georganiseerd en 
MZ&PC de Reest heeft hieraan wederom deelgenomen. Dit keer ook met meer jongere zwemmers.  
 

Clubkampioenschappen:  

Op 10-11-2017 werden in Bad Hesselingen de volgende zwemmers clubkampioen: 
bij de junioren: Jill Rumph en Denzell Rumph;  
bij de senioren: Deborah van Weesep en Arjan Smit.  
 
OFFICIALS 

Voor wedstrijden is het noodzakelijk dat clubs over voldoende officials kunnen beschikken. Vaak zijn 
het ouders van zwemmers die zich hier voor willen inzetten. Na een opleiding “tijdwaarnemer” kunnen 
zij worden ingedeeld bij de diverse wedstrijden.  
In het najaar 2017 hebben twee vaders van onze zwemmers, Gerko Vos en Jaco Wolters, 
deelgenomen aan de cursus “tijdwaarnemer” en zij worden inmiddels veelvuldig ingezet bij wedstrijden 
van hun kinderen. 
Een zeer welkome aanvulling zijn ook twee officials die zich - na het opheffen van De Veenkers in 
Nijeveen - willen inzetten als officials namens MZ&PC de Reest  
 
Meppel, januari 2018 
 
TC Wedstrijdzwemmen 
 


