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Samenstelling zwemcommissie begin 2014: 
 

Gerard Welten Voorzitter voorzitter.zwemmen@deltasteur.nl  

Jauke Hamstra Secretaris secretaris.zwemmen@deltasteur.nl  

Thijs Fikkert Penningmeester penningmeester.zwemmen@deltasteur.nl  

Arjan Kanis PR pr.zwemmen@deltasteur.nl  

Henri Kragt Notulist notulen.zwemmen@deltasteur.nl  

Kerstin Bosman Sterrenplan sterrenplan.zwemmen@deltasteur.nl  

Margriet Nijhuis Sterrenplan  

Joke Visscher Wedstijd- en Officialcommissie officials@deltasteur.nl  

Erica Kroeze Afdeling Jeugdzaken zcjeugd.zwemmen@deltasteur.nl  

Sander de Velde Recreatief recreatief.zwemmen@deltasteur.nl  

Stephan Lokhorst Hoofdtrainer hoofdtrainer.zwemmen@deltasteur.nl  

Sigrit Aarten Afvaardiging AC ac@deltasteur.nl  

Naomi Hofsink Afvaardiging zwemmers  

 
Overige leden zwemcommissie: Jacquelien Gaasbeek (wedstrijdcommissie), Miranda Leusink 

(wedstrijdcommissie), Wilmanet Müller (wedstrijdcommissie). 
 

Sportieve prestaties: 
 
 Tijdens de Overijsselse Winterkampioenschappen korte baan in Hengelo (januari) zijn 9 gouden, 5 

zilveren en 13 bronzen medailles behaald! (2013: 7 goud, 9 zilver, 9 brons); 
 De ONMK korte baan vond eind januari plaats in Zwolle. Deltasteur behaalde 1 gouden, 3 zilveren 

en 3 bronzen medailles;  

 Begin februari vonden de Nationale Junioren Kampioenschappen korte baan plaats in Amsterdam. 
Kevin Van Dijk zwom een pr op de 50 meter vrije slag; 

 In februari vond eveneens de KNZB Challenger in Drachten plaats. Deltasteur nam aan deze 
wedstrijd deel met 12 zwemmers. Er zijn een aantal mooie pr's gezwommen; 

 Milou Ten Koppel en Rinze Kroeze namen in februari deel aan de Nationale Speedo 

Jaargangwedstrijd in Leiden. Rinze behaalde een 17e plek op de 100 meter rug. Milou zwom naar 
een 17e plek op de 200 meter vrije slag; 

 Tijdens de Overijsselse Lange Afstands Kampioenschappen in Kampen (maart) behaalde Sigrit 
Aarten een zilveren medaille op de 800 meter vrije slag en Jari Hofsink een bronzen medaille op 

de 400 meter wisselslag (2013: 1 goud); 
 De zwemploeg in de A-klasse eindigde op de 25e plaats (2013: 19e in de A-Klasse). De zwemploeg 

in de D-competitie (district 2, afdeling 2) eindigde op de 6e plaats (2013: 6e in district 2, afdeling 

2); 
 Begin mei vond de ONMK lange baan plaats in Den Haag. Sigrit Aarten behaalde een bronzen 

medaille op de 1500 meter vrije slag (2013: 2 zilver); 
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 Tijdens de Overijsselse A-Kampioenschappen in Kampen (in mei) zijn door de 

Deltasteurzwemmers 4 gouden, 6 zilveren en 11 bronzen medailles behaald (2013: 8 goud, 10 

zilver, 9 brons); 
 Eind mei vonden de Clubkampioenschappen Sprint plaats. Jari won de sprintbokaal bij de heren, 

Naomi Hofsink bij de dames; 
 Tijdens de Overijsselse Minioren A-finales in Almelo (medio juni) behaalde Deltasteur 1 gouden, 3 

zilveren en 3 bronzen medailles (2013: 1 zilver, 2 brons); 

 De Overijsselse Minioren B-finales in Almelo (medio juni) leverden 1 gouden, 5 zilveren en 3 
bronzen medailles op (2013: 1 goud, 2 zilver, 1 brons); 

 Medio juni vonden eveneens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen plaats in Amsterdam. 
Maaike Doornwaard, Jari Hofsink, Raymond Van Unen, Kevin Van Dijk en Mike Müller namen deel 

aan deze wedstrijd. Er zijn geen medailles behaald, maar wel een aantal pr's gezwommen; 

 Tijdens de Overijsselse B-Kampioenschappen in Zwolle (eind juni) behaalde Deltasteur 2 gouden 
en 3 zilveren medailles (2013: 11 goud, 4 zilver, 8 brons); 

 Eind juni vond de Speedo Fast Water Meet en de Dolfijn Fast Season Finish plaats in Amsterdam. 
Deltasteur nam met 12 zwemmers deel aan deze wedstrijden en er zijn een groot aantal pr's 

gezwommen; 
 De Speedo Sportemotion Jaargangfinale vond eind juni plaats in Dordrecht. Milou Ten Koppel, 

Edwin Kanis en Rinze Kroeze namen deel aan deze wedstrijd. Er zijn een aantal pr's gezwommen; 

 Tijdens de Nederlandse Estafette Kampioenschappen in Eindhoven (eind september) behaalden 
de jongens een keurige 8e plek in het totaalklassement, de meisjes een 17e plek en de minioren 

jongens een 14e plek; 
 Medio oktober vonden de jaarlijkse Clubkampioenschappen plaats. Bij de heren werd Jari Hofsink 

clubkampioen, bij de dames Naomi Hofsink. Onder de minoren werd bij de jongens Rinze Kroeze 

clubkampioen en bij de meisjes Milou Ten Koppel; 
 Tijdens de Overijsselse Sprintkampioenschappen minoren in Hengelo (begin november) behaalden 

de Deltasteurzwemmers 2 gouden, 7 zilveren en 1 bronzen medaille! (2013: 1 goud, 1 zilver, 1 
brons); 

 Begin november vond eveneens het ONK plaats in Tilburg. Naomi Hofsink en Gert van 't Oever 
namen deel aan deze wedstrijd en hebben goed gezwommen; 

 Eind november vond de Overijsselse Minioren Clubmeet plaats in Zwolle. Deltasteur behaalde 2 

eerste, 4 tweede en 4 derde plaatsen (2013: 4 eerste, 1 tweede, 1 derde plaats). 
 

Zwemcommissie: 
 
Bestuurlijk/ organisatorisch gezien heeft de zwemcommissie de zwemafdeling in 2014 draaiende 

kunnen houden. De zwemcommissie is voornamelijk bezig geweest om de zwemmers de mogelijkheid 
te bieden aan wedstrijden deel te nemen (uitnodigen, inschrijven, officials regelen, vervoer regelen, 

etc.). 

 
De trainersbezetting bij de zwemselectie is stabiel, maar bij (met name) het Sterrenplan is er meer 

ondersteuning nodig. 
 

Voor wat betreft het aantal officials, is er sprake van continuïteit. De voornaamste doelstelling is én 

blijft: groei van het aantal officials en doorstroming naar hogere bevoegdheden. 
 

Zorgwekkend is het groeiende tekort aan vrijwilligers binnen de zwemafdeling om verschillende 
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Denk hierbij o.a. aan het inschrijven van wedstrijden, official 

gerelateerde zaken en schoonmaak van het zwembad na wedstrijden. Er zal geïnventariseerd worden 
op welke plekken er (direct) extra hulp nodig is. Daarnaast zal er een plan van aanpak opgesteld 

worden, met als doel om vrijwilligers te vinden en enthousiasmeren voor uiteenlopende 

werkzaamheden, zodat de zwemmers aan trainingen en wedstrijden kunnen blijven deelnemen.  
 

Verder zijn er weer een aantal thuiswedstrijden georganiseerd, zoals de Clubkampioenschappen 
(regulier en sprint), de Kamper Ui Bokaal, de jaarlijkse Masterwedstrijd, miniorenwedstrijden, de 

Regionale 10-kamp en enkele limietwedstrijden. Dit waren, kort samengevat, de werkzaamheden 

waar de zwemcommissie zich ook in 2014 weer mee bezig heeft gehouden. 
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Samenstelling zwemcommissie eind 2014: 
 

Gerard Welten Voorzitter voorzitter.zwemmen@deltasteur.nl  

Jauke Hamstra Secretaris secretaris.zwemmen@deltasteur.nl  

Thijs Fikkert Penningmeester penningmeester.zwemmen@deltasteur.nl  

Arjan Kanis PR pr.zwemmen@deltasteur.nl  

Margriet Nijhuis Sterrenplan sterrenplan.zwemmen@deltasteur.nl  

Joke Visscher Wedstijd- en Officialcommissie officials@deltasteur.nl  

Erica Kroeze Afdeling Jeugdzaken zcjeugd.zwemmen@deltasteur.nl  

Sander de Velde Recreatief recreatief.zwemmen@deltasteur.nl  

Henri Kragt Hoofdtrainer hoofdtrainer.zwemmen@deltasteur.nl  

Vacant Afvaardiging AC ac@deltasteur.nl  

Naomi Hofsink Afvaardiging zwemmers  

 
Overige leden zwemcommissie: Jacquelien Gaasbeek (wedstrijdcommissie), Miranda Leusink 

(wedstrijdcommissie), Wilmanet Müller (wedstrijdcommissie). 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

De zwemcommissie 
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