Jaarverslag SG De Vliet wedstrijdzwemmen 2018

1. Samenvatting
2. Commissie
Sinds 24 maart 2010 functioneert de commissie wedstrijdzwemmen. Deze bestaat per ultimo
2018 uit:
Voorzitter:
Dhr. P. Nijdam (RZVE) (in bestuur RZV Excelsior)
Secretaris:
vacature
Wedstrijdsecretaris:
Mw. H. Schippers (RZVE)
Lid:
Dhr. J. van Brink (AZL) (In bestuur AZL)
Lid:
Mw. L van Brink (AZL)
Lid:
Dhr. B. Sheppard (RZVE)
Lid:
Mw. J. Kamps (AZL)
Lid:
Dhr. B. Dekker (AZL)
De commissie heeft aan het begin van het seizoen 2018 – 2019 uitbreiding gekregen van
twee ouders. Jolanda Kamps en Bart Dekker. Hiermee zijn veel zaken die nu nog werden
uitgevoerd door Lia en Hetty herverdeeld. Bruce heeft het aanwijzen van officials op zich
genomen, Jolanda het organiseren van evenementen en Bart de website.
We zijn nog op zoek naar een secretaris. De notulen worden in de tussentijd gedaan door
Hetty Schippers. Het regelen van de wedstrijden voor het nieuwe seizoen door Lia van Brink

3. Zwemmers / Teams
Leden met startnummer

2018

2017

2016

2015

7
7
2
16

3/7
11/12
3/6
17/25

10
17
8
35

5
17
7
29

6
3
1
10

2
5
1
8

6
11
1
18

3
13
2
18

17
22
4
43
69

8
33
3
44
73

10
35
3
47
101

5
32
5
42
89

RZV Excelsior
< 11 jaar
11-18 jaar
> 18 jaar

Subtotaal
AVZV
< 11 jaar
11-18 jaar
> 18 jaar

subtotaal
AZL
< 11 jaar
11-18 jaar
>18 jaar
subtotaal
Totaal
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De gemiddelde bezetting van de trainingsuren eind 2018 is:
Zaterdag Maandag Dinsdag
Woensdag Woensdag
De Fluit De Fluit
De Schilp
De Fluit
Forum
Kwadraat
6 banen 6 banen
1 baan
4 banen 1,5 3 banen
uur
1 baan 2x
45min
30
36
7
30
15

Donderdag
De Schilp

Donderdag
De Fluit

3 banen

1 baan

20

6

Net als elke club heeft ook de wedstrijdzwem afdeling, vooral in de leeftijdsgroep 16+ een
terugloop van leden. Dit omdat leren en trainen vaak dan moeilijk te combineren is.
AVZV heeft besloten om oudere zwemmers die geen wedstrijden willen zwemmen een eigen
baan te geven. RZV Excelsior hanteert de visie dat meetrainen met de wedstrijdzwemmers
een grotere groep oplevert. In Leidschendam is die ruimte er niet en daarom is AZL begonnen
met een mastergroep op een andere dag. Deze aantallen zijn niet meegenomen in het
overzicht.
SG De Vliet heeft gezwommen in de volgende wedstrijden:
- Swimkick/minioren (Regiowedstrijd)
- Minioren/junioren (Regiowedstrijd)
- Niveauwedstrijden (Regiowedstrijd)
- Wasschende Maen
- JIO-wedstrijden
- Competitie
- Meerkamp
SG De Vliet is in het seizoen 2017-2018 bij de meerkamp tweede geworden bij de individuele
programma’s en eerste bij de estafettes.
In de competitie (seizoen 2017-2018) is het team in het eerste jaar dat ze op D1 niveau
meedeed laatste geworden van deze regionale poule. Dit betekende dus degradatie. In het
nieuwe seizoen 2018-2019 zwemmen we met dezelfde clubs als het seizoen ervoor. De
Watervogels uit Bleiswijk en Sg de Vliet in 2e divisie regionaal en Sassenheim en AZC in 1ste
divisie regionaal. Eind 2018 na één wedstrijd (in Sassenheim) staat SG de Vliet derde in een
poule van zes. Uitgangspunt in de zwemcompetitie voor SG de Vliet is, met de huidige groep
zwemmers, ons te handhaven in de 2de divisie.
Sg de Vliet heeft in 2018 de volgende wedstrijden georganiseerd;
28 januari 2018 in De Schilp
Minioren Wedstrijd deel 2
4 maart 2018 in De Fluit
Jeugd in Opleiding deel 3
22 april 2018 in De Schilp
Competitie deel 5
11 november 2018 in De Fluit
Jeugd in Opleiding deel 2
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Trainingen
Maandag

17.00-18.00u

De Fluit

Leidschendam

Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

18.00-18.45u
17.45-18.30u
18.30-19.15u
17.45-19.15u
18.45-19.30u

De Schilp
De Fluit
De Fluit
De Fluit
Forum Kwadraat

Rijswijk
Leidschendam
Leidschendam
Leidschendam
Voorburg

Donderdag 18.00-18.45u
Donderdag 18.45-19.30u

De Schilp
De Schilp

Rijswijk
Rijswijk

Donderdag 20.00-20.45u
Zaterdag
14.30-15.30u

De Fluit
De Fluit

Leidschendam
Leidschendam

beginners en
gevorderden
Gevorderden
Beginners JIO
Beginners Minioren
gevorderden
beginners en
gevorderden
gevorderden
beginners en
gevorderden
gevorderden
beginners en
gevorderden

Iedereen wordt gestimuleerd minimaal twee keer per week te trainen. Er zijn al wat
zwemmers die gebruik maken van de trainingstijden in verschillende zwembaden, maar dat
mag nog meer worden. In de Fluit wordt gezwommen volgens een vaste baanindeling.
Trainen in de Fluit kan enkel in overleg met AZL. Dit omdat er op sommige dagen veel te veel
zwemmers in o.a. de beginnersbaan liggen.

1. Officials / Kader
1.1.

Officials

In 2018 kon De Vliet weer een flink aantal wedstrijden zwemmen dankzij onze officials.
De coördinatie van de officials was in de eerste helft van dit jaar in handen van Lia van Brink.
Met ingang van het nieuwe seizoen heeft Bruce Sheppard dat van haar overgenomen, zodat
Lia zich weer wat meer op de trainingen kan richten. Officials worden aan het begin van het
seizoen zo evenwichtig mogelijk per wedstrijd ingedeeld.
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Gedurende 2018 waren de officials van SG de Vliet:
Voornaam
Marcel
Bernice
Jan
Sandra
Erik
Pascale
Aart
Vahap
Cees
Eline
Jan
Conny
Hetty
Bruce

Vereniging
AZL
AZL
AZL
AZL
AZL
AZL
AZL
AZL
AZL
AZL
RZV excelsior
RZV excelsior
RZV excelsior
RZV excelsior

Naam
Berk
Blom
Van Brink
Van Duijse
Van Bussel
Van Dijk-van Duijse
GeerVliet
Inal
Van der Meer
Salfischberger
Van Oosten
Pourier-Basten
Schippers-van den Brink
Sheppard

bev
3
3
3JK
3
3
3
23
3
3
4
23JK
3
3J
3J

In 2018 zijn Bart Dekker en Nadine van Brink naar de official cursus geweest. Ze zijn beiden
geslaagd en aan het officialcorps toegevoegd.
Begin seizoen 2018 zijn 2 ouders gestopt als official; Vahap Inal en Eline Salfischberger zijn
gestopt.
Jan van Oosten is op 2 december 2018 in het zonnetje gezet omdat hij al 25 jaar official is.
De commissie dankt alle officials voor de inzet tijdens de wedstrijden.
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1.2.

Trainers

Gedurende 2018 hadden wij de volgende trainers
Annelaurie Berck:
de Fluit
Jan van Brink:
de Fluit
Lia van Brink:
de Fluit
Nadine van Brink:
de Fluit
Max van der Zijden
de Fluit / gestopt
Marlon Thijm
de Fluit / gestopt
Esmeralda Schravendijk
de Fluit / gestopt
Gert en Mildred Stiekema
de Fluit
Raymond Ledeboer
de Fluit
Thorsten Vollmer
de Fluit / gestopt
Joop van Heesewijk
de Fluit
Margie van Hees
de Fluit / gestopt
Jolanda vd Meer
de Fluit
Carl van Dijk:
Alex Harthoorn:

de Schilp, Forum Kwadraat
Forum Kwadraat

Paul Nijdam:

de Schilp

Carl van Dijk is in juni 2018 (einde seizoen) gestopt in Forum Kwadraat en wil graag ook
stoppen in De Schilp. Er wordt gekeken of Jodie Rietkerk een opleiding kan krijgen om dit
voor elkaar te krijgen.
In De Fluit zijn Margie van Hees, Thorsten Vollmer en Marlon Thijm eind seizoen 2017-2018
gestopt. Esmeralda Schravendijk en Max vd Zijden zijn eind 2018 gestopt. Vervanging voor de
beginnersgroep is gevonden in Jolanda vd Meer.
Lia heeft de KZNB trainer wedstrijdzwemmen 3 cursus in april 2018 met succes afgerond.
Voor de cursus zwemtrainer 3 heeft Lia een jaarplanning moeten maken. Deze is gemaakt
voor de SG voor het seizoen 2018-2019. Door het werken met een jaarplanning kunnen de
trainingen in ieder wedstrijd op elkaar worden afgestemd.
In de jaarplanning is ook een planning voor instromers (JIO zwemmers) opgenomen. Er is in
de Fluit enkel nog instroom mogelijk op 3 momenten in het seizoen. Nieuwe zwemmers
zullen hiervoor over worden ingelicht. Eventueel is tot het instroom moment zwemmen bij
Sport en Spel mogelijk. Sport en Spel kan op 3 momenten in het seizoen zwemmers laten
doorstromen.
De instromers krijgen in een blok van ca. 6 weken een slag aangeleerd. Het lukt nog niet om
in De Schilp en Forum Kwadraat ook volgens deze methode training te gegeven zodat een
instromer uit deze baden geen “achterstand” heeft als hij/zij een keer in de Fluit komt
trainen.
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De trainingen vanaf seizoen 2018-2019 worden volgens het jaarplan geschreven. Het is de
bedoeling dat er op een eenduidige wijze wordt les gegeven. Het moet niet zo zijn dat een
zwemmer van de ene trainer dit hoort en van een ander dat.
Omdat Lia de cursus wedstrijdtrainer 3 heeft afgerond kan zij praktijkbegeleider worden van
de trainers die de cursus wedstrijdzwemmer 2 willen gaan volgen. Bij voldoende
belangstelling kan deze cursus eventueel incompany bij AZL worden gegeven.
Dank aan alle trainers voor hun werkzaamheden. Zonder trainers geen wedstrijdafdeling.
Paul Nijdam, Marlon Thijm, Conny Pourier en Lia van Brink zijn de coaches tijdens de
wedstrijden geweest.Marlon is helaas in juni gestopt, omdat zijn dochter niet meer mee
traint.

1.3.

Hulpouders

Tijdens de wedstrijden wordt er geregeld een beroep gedaan op de ouders om te helpen.
Lia van Brink heeft de coördinatie over de medewerkers. Ouders worden aan het begin van
het seizoen ingedeeld als hulp ouders.
De taken die door de hulpouders worden uitgevoerd zijn;
• Ploegleiding
• Helpen bij thuiswedstrijden; bijvoorbeeld drankje rondbrengen / kaartjes lopen /
voorstart kaartjes of medaille uitreiken
• Helpen bij uitwedstrijden; bij sommige wedstrijden georganiseerd door de Regio
West dienen we als SG medewerkers te leveren.
• Speaker
In september is er een informatie avond voor ouders en zwemmers geweest. De opkomst
was erg klein. Ouders zijn deze informatie avond ingelicht over de wedstrijden die
gezwommen worden in het seizoen 2018/2019. Ook is hen gevraagd om hulp te bieden of
toe te treden tot de WZC. Hier hebben dus twee ouders op gereageerd. Ouders en
zwemmers die niet aanwezig waren hebben de presentatie per mail ontvangen.

2. Resultaten
2.1.

Competitie

2017-2018
2018-2019

2.2.

laatste Regiopoule 1e klasse regio West (degradatie naar 2e klasse)
Regiopoule 2e klasse regio West (3de; tussenstand na één wedstrijd)

Meerkamp

2017-2018

tweede bij de individuele nummers en eerste bij de estafettenummers
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2018-2019

2.3.

tweede bij de individuele nummers en eerste bij de estafettenummers (na 2
wedstrijden)

Clubkampioenschappen

Op zondag 1 juli is het zwemseizoen afgesloten met een zwemwedstrijd voor de
wedstrijdzwemmers van SG de Vliet, de Sport en spel deelnemers van AZL en de
zwemvaardigheid zwemmers van RZV Excelsior. Het was de derde keer dat we samen met
Sport en Spel een wedstrijd mochten houden en dat er ook ouders en broertjes en zusjes en
andere familieleden mee konden doen.
Om de doorstroming te bevorderen heeft RZV Excelsior ervoor gezorgd dat ook hun
Zwemvaardigheid zwemmers konden meedoen.
Voor de wedstrijdzwemmers waren het tevens de clubkampioenschappen. De wedstrijd
werd gehouden in het zwembad de Fluit en het clubhuis van AZL.
Voor de Sport en spel zwemmers van AZL en de zwemvaardigheid zwemmers van RZV
Excelsior was het veelal hun eerste wedstrijd, voor veel ouders trouwens ook. Er waren ook
ouder-kind estafettes.
De clubkampioenen dit jaar zijn:

Dames
Anke Lambooij
Kim Heijdel
Nicole van Dijk
Elina van Niftrik
Sofia van den Boogaart Castro
Linn van de Watering
Iris Schravendijk
Heren
Max vd Zijden
Arnt Berck
Albert van der Veen
Thijmen Stiekema
Lucas Jehee
Daniel Dekker
Dirk van Romburgh

2.4.

senioren dames
senioren 1 en 2 m
jeugd 1 en 2 m
junioren 2 en 3 m
min 5 en junioren 1 m
Min 3 & 4 m
Min 1 en 2 m
senioren heren
junioren 3 en 4 j
jeugd 1 en 2 j
junioren 1 en 2 j
min 5 en 6 j
Min 3 en 4 j
Min 1 en 2 j

Individueel

januari 2018: ONMK korte baan
Deelnemer; Anke
Resultaat: zilver op 100 vrij en 200 wissel en brons op 200 vrij.
mei 2018: Regio kampioenschappen lange baan.
Deelnemers: Albert, Anke, Josja en Kim.
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Resultaat: Kim 2e op 200 vlinder en Anke 5e op 100 vrij
mei 2018: ONMK lange baan.
Deelnemer; Anke
Resultaat: goud op 100 vrij en zilver op 50, 200 en 400 vrij.

Juni 2018: Regio B-kampioenschappen lange baan.
Deelnemers: Angelique, Arnt, Igor, Max, Nicole en Yentl
Resultaat: Arnt 3e op 100 school en 100 vrij, Igor 3e op 100 vlinder en 100 school, Max
3e op 100 school en 100 vrij en Nicole 1e op 100 vlinder.
November 2018: Regio kampioenschappen korte baan.
Deelnemer: Anke.
Resultaat: Anke 5e op 800 vrij en 4e op 200 vrij.

2.5.

PR Bokaal

Wedstrijdploeg;
2018: Sofia Bianco 1e, Vincent 2e, Simon 3e was in 2017: Leda 1e, Storm 2e en Angelique 3e
Jeugd in opleiding zwemmers;
2018: Cihan 1e, Luca 2e, Lisa 3e was in 2017 : Femke 1e, Naomi 2e en Simon 3e.

3. PR / Sponsoring / Kleding
De Vliet heeft in 2018 geen sponsor kunnen vinden.
De waterpolo van De Vliet was reeds begonnen met een nieuwe badkledinglijn. In overleg
heeft WZC samen met WPC een nieuwe kledinglijn samengesteld. Zwemmers kunnen digitaal
zelf de kleding bestellen via de website van MTB Sport.

4. Activiteiten
4.1

Zwemclinic 19 mei georganiseerd door de regio
Hier hebben twee zwemmers zich voor opgegeven.

4.2

Zwemclinic met Inge Dekker op 2 juni 2018
Het volgende is in de krant verschenen naar aanleiding van de zwemclinic:
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Afgelopen zaterdag 2 juni 2018 was Inge Dekker te gast in zwembad de Fluit in
Leidschendam. Inge Dekker gaf hier een zwemclinic aan de wedstrijdzwemmers van
Startgemeenschap de Vliet.
Startgemeenschap de Vliet bestaat uit de verenigingen RZVE uit Rijswijk, AVZV uit Voorburg
en AZL uit Leidschendam. Inge Dekker is Olympisch zwemkampioene en heeft een goud
gewonnen op de Olympische Spelen in Peking in 2008 met de dames estafette ploeg 4x100m
vrije slag. In 2011 werd ze wereldkampioen op de 50m vlinderslag, haar favoriete zwemslag.
Inge Dekker was uitgenodigd om aan de wedstrijdzwemmers haar favoriete slag, de
vlinderslag, ‘aan te leren’.
Er hadden zich totaal 23 wedstrijdzwemmers opgegeven voor deze leuke zwem clinic. In een
training van 1,5 uur werden verschillende techniek oefeningen gegeven om vooral de
beenslag van de vlinderslag beter onder de knie te krijgen. De clinic was voor alle
leeftijdsgroepen. Dus voor de Masters van 20+ maar ook voor de allerjongste minioren (vanaf
8 jaar). Maar door de aanwijzingen van Inge was de clinic voor iedereen erg leerzaam.
Na afloop van de training kon iedereen op de foto met Inge in het clubhuis van AZL.
Denk je dat wil ik ook wel, leren wedstrijdzwemmen, meld je dan aan voor een proefles via
wzc@sgdevliet.nl. Na de zomervakantie beginnen we weer met een hele nieuwe groep
wedstrijdzwemmers. Op maandag, woensdag en zaterdag wordt bij AZL in De Fluit getraind.
Meer informatie kunt u ook vinden op de site www.sgdevliet.nl.

4.3

BBQ na de clubkampioenschappen op 1 juli 2018
Op 1 juli werden de clubkampioenschappen feestelijk afgesloten met een BBQ op het terrein
van De Fluit. Ruim 100 deelnemers (zwemmers en hun familie) hadden zich aangemeld.
Tegen een kleine vergoeding kon iedereen gezellig een hamburger en lekkere salades eten.
Na afloop trakteerde Esmeralda Schravendijk op een ijsje omdat ze 30-06 jarig was. Het was
een geslaagde middag.

4.4

Seizoensopening op 2 september 2018
Op 2 september is in openluchtbad De Put in Rijswijk de seizoensopening gehouden, waarbij
iedereen zelf eten en drinken heeft meegenomen, voor de rest om te proberen.
Deze gezellige middag is door een aantal leden en hun ouders bezocht.

5. Vooruitblik 2019 en verder
Voor het komende jaar wil De Vliet (SG) zich graag handhaven in de 2e divisie Regio West.
Verder blijft het vast houden van zwemmers die ouder dan 16 worden een uitdaging.
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