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Jaarverslag 2018 afdeling Wedstrijdzwemmen 
 
SAMENSTELLING TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 
Hannie Peeters, voorzitter, financiën, officials, indeling vervoer wedstrijden 
Ruben van Weesep, lid, website  
Janet Winters (tot 20-07-2018): lid, indeling vervoer wedstrijden  
Gerko Vos (per 15-01-2018): lid, trainingszaken, overzichten trainers, zwemmers 
Er is een onderbezetting van de TC. 
 
De TC vergaderde regelmatig, tussentijds was er veel contact over lopende zaken. 
Ook vond er meermaals overleg plaats van de TC met de trainers. Er werd o.a. gebrainstormd over de 
toekomst van de afdeling zwemmen en over meer duidelijkheid in de indeling van categorieën, zoals 
selectie, recreatie etc. Ook de aansluiting vanuit MZ&PC de Reest op de zwemlessen na het invoeren 
van het Swim to Play diploma bij Bad Hesselingen kwam daarbij aan de orde.  
Met de penningmeester van het bestuur was overleg over budget en met de contactpersoon van het 
bestuur voor de afd. zwemmen over begroting en andere zaken.  
Aan de ledenadministratie werden de wijzigingen in gegevens van zwemmers per kwartaal 
aangeleverd. 
Aan de penningmeester werd per kwartaal een overzicht van de uren van de trainers verstrekt. 
 
TAKEN / WERKZAAMHEDEN DOOR EN/OF NAMENS DE TECHNISCHE COMMISSIE  
In de TC vergaderingen werden 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 was een punt van aandacht en onderwerp van gesprek.  
Er waren externe contacten met KNZB Noord, andere verenigingen, etc. 
Leden van de TC, soms samen met wedstrijdsecretariaat of trainers, waren aanwezig bij 
vergaderingen van de KNZB Noord en andere regionale vergaderingen om afspraken te maken over 
de diverse soorten wedstrijden en de organisatie daarvan. 
 
Lianne Kooiker (tot 01-04-2018) en Janet Winters (tot 20-07-2018) regelden het vervoer van 
zwemmers, trainers, begeleiders en officials naar wedstrijden. Paula Vos heeft dit per 01-04-2018 
overgenomen van Lianne Kooiker en Hannie Peeters per 20-07-2018 van Janet Winters. 
Bij enkele activiteiten en werkzaamheden konden we bovendien rekenen op een aantal wisselend 
inzetbare vrijwilligers. 
Paula Vos was tot de zomervakantie lid van de activiteitencommissie. Daarna is zij zich voor de zwem 
afdeling blijven inzetten bij de acties van de activiteitencommissie. 
 
WEDSTRIJDSECRETARIAAT:  
Het wedstrijdsecretariaat verzorgde de uitnodigingen en inschrijving voor alle wedstrijden. Het 
wedstrijdsecretariaat functioneert onder verantwoording van de TC zwemmen en wordt uitgevoerd 
door Iris de Boer, Frank van de Belt en Harriet van de  Belt. Zij zijn geen TC lid.  
. 
PR EN INFORMATIE VOORZIENING  
Informatie aan de zwemmers / ouders / verzorgers / officials / trainers werd gegeven via de Website, 
de Nieuwsbrief of via rechtstreekse berichtgeving per mail en Whats app.  
Er werden ook verslagen of artikelen in de regionale (digitale) kranten geplaatst. 
Bij aanvang van het seizoen 2018/2019 werd tevens een informatie avond voor ouders en zwemmers 
gehouden. Hier werd informatie gegeven over de technische commissie (TC), wedstrijden, trainingen, 
voeding, etc. en was er gelegenheid vragen te stellen. 
 
TRAINERSBEZETTING 
Trainers 
Frank v.d. Belt  
Nicolai Steenbergen  
Ronald Wildeboer (vanaf 16-10-2018 inval-trainer) 
Robin Wolbers  
Iris de Boer 
Trudy van Dijk  
Lianne Kooiker (tot 01-04-2018) 
Brita Kluwer  
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Geert Blauw (vanaf 01-01-2018) 
Gerko Vos (vanaf 01-01-2018) 
Wies van Nuenen (vanaf 07-02-2018)                                      
Invaltrainer 
Judith Kappert  
Ronald Wildeboer (vanaf 16-10-2018 inval-trainer) 
Ook werden ouders ingezet ter ondersteuning van de training, met name op de dinsdag. 
 
Brita Kluwer heeft op 26-11-2018 het diploma voor de KNZB cursus “trainer wedstrijdenzwemmen 2” 
behaald. 
 
TRAININGSZAKEN 
Veel ex-Reestduikers zijn na het opheffen van hun vereniging overgekomen naar MZ&C de Reest. 
Het ledenbestand van de afdeling zwemmen laat bij aanmelding en opzegging een verdeling over 
verschillende leeftijden zien.  
De aanmeldingsleeftijd was echter boven de 8 – 9 jaar, helaas missen we de instroom van de groep 
heel jonge zwemmers, meteen na het behalen van het zwemdiploma.  
Ook dit jaar hebben een aantal oudere zwemmers in verband met hun studie of stage het zwemmen 
soms (tijdelijk) op moeten geven of kunnen minder uren trainen. 
 
Het bestuur heeft voor de zomervakantie een besluit genomen tot wijziging van de verdeling van de 
baduren tussen waterpolo en zwemmen. Voor de afd. zwemmen betekende dit een verandering in 
trainingstijd/duur op de dinsdag en daardoor problemen in de trainersbezetting. Hierover werd het 
bestuur meermaals geïnformeerd, echter is dit probleem (nog) niet opgelost. 
 
De informatiebijeenkomst in Emmen over het Zwemtalentencentrum is bezocht door een trainer, ouder 
en TC lid. 
Aan de bijscholingsbijeenkomsten van het Regionaal Talenten Centrum Drachten hebben twee 
trainers deelgenomen. 
 
MATERIALEN 
We hebben onze trainingsmaterialen dit jaar weer verder kunnen uitbreiden. Vanuit de Grote Clubactie 
2017 kon een onderwater camera worden aangeschaft. Ook werd het aantal zoomers uitgebreid, 
deels uit de Grote Clubactie 2017.  
Tevens werd besloten badmutsen met het club logo erop te gaan bestellen. Deze zijn met een 
kortingsactie vanuit de Grote Clubactie 2018 in november in de verkoop gegaan.  
 
WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN 
De inschrijving voor wedstrijden werd door de TC in overleg met de trainers bekeken en uitgevoerd 
door het wedstrijdsecretariaat.  
Er werden verschillende soorten wedstrijden door de zwemmers bezocht. Door de veelheid van 
soorten en aanbod van wedstrijden was het noodzakelijk keuzes te maken voor deelname.  
Bij iedere wedstrijd was begeleiding aanwezig, zoveel mogelijk door de trainers, waar nodig sprongen 
TC of ouders bij. 
Na afloop van de wedstrijden ontvingen alle deelnemende zwemmers de uitslagen en een PR-lijst per 
mail. 
Op de site werden de verslagen van de wedstrijden regelmatig geplaatst. 
De zwemmers van MZ&PC de Reest zijn in het seizoen 2017 / 2018 gepromoveerd en komen in het 
seizoen 2018 / 2019 uit in de D1 competitie.  
De promotie hebben de zwemmers gevierd met een gezamenlijke activiteit. 
 
Het wedstrijdprogramma van de ex-Reestduikers is tot de zomer 2018 onveranderd voortgezet naast 
het wedstrijdprogramma van MZ&PC de Reest. 
Na de zomer zijn de wedstrijdprogramma’s van de ex-Reestduikers en MZ&PC de Reest in elkaar 
geschoven en werd een nieuw breed wedstrijdprogramma voor het seizoen 2018 / 2019 opgesteld. 
In seizoen 2018 / 2019 wordt een aantal wedstrijden georganiseerd door KNZB Noord en een aantal 
wedstrijden wordt door verenigingen onderling geregeld. 
Voor de jonge zwemmers zijn de Advies E-niveau wedstrijden en 4 kampwedstrijden vervangen door 
de Swimkick circuit wedstrijden en 10-kamp wedstrijden. 
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De Junioren/senioren circuitwedstrijden en de 4-kamp wedstrijden zijn voor de oudere zwemmers 
vervangen door de 10 kamp wedstrijden. 
Tevens ontvingen we voor de zwemmers regelmatig uitnodigingen voor andere wedstrijden en 
toernooien. Voor sommige wedstrijden/kampioenschappen was deelname alleen mogelijk na het 
behalen van limieten op iedere afstand en/of bij het aanleveren van voldoende officials. De limieten 
moesten gedurende het seizoen gezwommen worden op de verschillende afstanden bij diverse 
wedstrijden.  
De individuele resultaten van de zwemmers, jong en oud, waren goed.  Er werden bij de wedstrijden 
voortdurend PR’s en ook clubrecords verbeterd. Vooral de jongere zwemmers vorderden snel. 
 
Voor de landelijke Speedo Jaargangenwedstrijd in februari in Leiden had zich één zwemster 
geplaatst. Er  werd door haar deelgenomen met een uitstekend resultaat: een prachtige derde plaats, 
drie PR's en ook nog een clubrecord! 
 
Gedurende het jaar dienden zich ook (nacht)marathons, meerdaagse toernooien en evenementen 
aan, helaas was het niet mogelijk op alle uitnodigingen in te gaan. 
In oktober werd in Veendam het Zechstein (voorheen Bubble) toernooi weer georganiseerd en 
MZ&PC de Reest heeft hieraan wederom deelgenomen. Ook enkele Minioren deden (alleen overdag) 
mee en konden zo “proeven” aan dit altijd geslaagde, jaarlijkse evenement. 
 
Een andere bijzondere wedstrijd was de Kerstestafettewedstrijd in Heerenveen. Aansluitend aan deze 
wedstrijd werd een extra estafette gezwommen. Hieraan was een sponsoractie verbonden voor de 
Stichting ALS. Vooraf konden de zwemmers sponsors werven voor dit goede doel. Twee teams van 
ieder 10 zwemmers van MZ&PC de Reest  namen deel aan de sponsor estafette en haalden samen € 
1428,00 op voor deze actie! 
  
OFFICIALS 
Voor wedstrijden is het noodzakelijk dat clubs over 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. Het is noodzakelijk dat er jaarlijks een aanwas van officials is om 
voldoende officials te kunnen blijven inzetten bij de wedstrijden en daardoor deelname voor de 
zwemmers mogelijk te maken.  
Gea Koster, Rigtje Karssen en Carola Mulder, - allen ouders van zwemmers – hebben deelgenomen 
aan de cursus “tijdwaarnemer” en deze behaald. 
 
Meppel, januari 2019 
 
TC Wedstrijdzwemmen 
 
 
 
 


