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Samenstelling zwemcommissie begin 2018: 
 
Gerard Welten Voorzitter voorzitter.zwemmen@deltasteur.nl 

Jauke Hamstra Secretaris secretaris.zwemmen@deltasteur.nl 

Wilco Naberman Penningmeester penningmeester.zwemmen@deltasteur.nl 

Vacant PR pr.zwemmen@deltasteur.nl 

Simone Weijland Wedstrijdcommissie wedstrijden.zwemmen@deltasteur.nl 

Henri Kragt Hoofdtrainer hoofdtrainer.zwemmen@deltasteur.nl 

Margriet Nijhuis Trainer 
 

Sander de Velde Recreatief recreatief.zwemmen@deltasteur.nl 

Caspar Heederik VOF Officials officials@deltasteur.nl 

Vacant Afdeling Jeugdzaken zcjeugd.zwemmen@deltasteur.nl 

Vacant Sterrenplan sterrenplan.zwemmen@deltasteur.nl 

Vacant Afvaardiging AC ac@deltasteur.nl 

 
 
Sportieve prestaties: 
 
Ø Medio februari vonden de Speedo Jaargangwedstrijden plaats in Leiden. Christian van der Werf, 

Bram Wammes en Daniel Critchell mochten meedoen aan deze wedstrijd. Er zijn een aantal mooie 
pr's gezwommen en Christian en Daniel behaalden beiden een knappe 5e plaats op respectievelijk 
de 100 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag; 

Ø Eind februari deed Deltasteur mee aan een internationale zwemwedstrijd in Osnabrück 
(Duitsland). Er werden een aantal knappe top 3 klasseringen behaald, waaronder 1e plekken voor 
Kylian Heederik, Yanieck Frijstein en Sven Klink. Daarnaast zijn er een groot aantal pr's 
gezwommen; 

Ø Begin maart vond de Regio LAC plaaats in Nijmegen. Er werden een aantal knappe 
podiumplekken behaald, waaronder een 1e plaats voor Yanieck Frijstein op de 1500 meter vrije 
slag en een 1e plaats voor Sven Klink op de 400 meter wisselslag. Daarnaast mooie 2e plaatsen 
voor Quinn Heederik op de 800 en 1500 meter vrije slag, een 2e plaats voor Sven Klink op de 
1500 meter vrije slag en een 3e plaats voor Matthew Critchell op de 400 meter wisselslag. 
Nagenoeg alle zwemmers verbeterden daarnaast hun pr's;  

Ø Begin maart vond eveneens de Speedo Challenge plaats in Amsterdam. Er werden een aantal 
knappe top 3 klasseringen behaald en mooie pr's gezwommen. Annet van Stratum zwom zelfs een 
clubrecord op de 100 meter vrije slag; 

Ø De zwemploeg in de A-klasse eindigde in maart op een historische 2e plaats (2017: 11e in de A-
Klasse) en dwong hiermee promotie naar de Hoofdklasse af voor de eerste keer in de 
geschiedenis van de club. De zwemploeg in de D-competitie (2e Klasse, Regio Oost) eindigde op 
een knappe 6e plaats in de 1e Klasse, Regio Oost (2017: 4e in 2e Klasse, Regio Oost); 

Ø Begin april vonden de Nederlandse Junioren Kampioenschappen (NJK) 800 en 1500 meter plaats 
in Den Haag. Quinn Heederik, Yanieck Frijstein en Sven Klink mochten aan deze wedstrijd 
deelnemen. Yanieck werd knap Nederlands kampioen op de 1500 meter vrije slag. Ook de andere 
zwemmers hebben knappe prestaties geleverd en mooie pr's gezwommen; 
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Ø Begin april vonden eveneens de Overijsselse Minioren Sprintkampioenschappen plaats in Hengelo. 
Daniel Critchell werd knap 3e op de 50 meter schoolslag, Laura van de Wal werd eveneens derde 
op deze afstand. Het estafetteteam 4 x 50 meter wisselslag meisjes werd knap tweede. Er zijn 
eveneens vele pr's gezwommen; 

Ø Medio april vond de Swim Cup plaats in Eindhoven. Annet van Stratum zwom wederom een knap 
clubrecord, door haar tijd op de 100 meter vrije slag aan te scherpen; 

Ø Begin mei vonden de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen (ONMK) lange baan plaats in 
Den Haag. Sigrit Aarten behaalde een 3e plaats op de 1500 meter vrije slag en Janny van der 
Weide werd 2e op de 400 meter vrije slag en 3e op zowel de 100 meter schoolslag als de 100 
meter vrije slag (2017: 1 brons); 

Ø Eind mei vonden de Overijsselse Kampioenschappen lange baan plaats in Hengelo. Er zijn door de 
Deltasteurzwemmers 10 gouden, 12 zilveren en 19 bronzen medailles behaald (2017: 4 goud, 4 
zilver, 5 brons); 

Ø Begin juni vonden Overijsselse Minioren Finales plaats in Hengelo. Deltasteur behaalde 3 eerste, 1 
tweede en 2 derde plekken (2017: 5x eerste, 6x tweede, 4x derde); 

Ø Medio juni vonden de Overijsselse B-Kampioenschappen plaats in Zwolle. Deltasteur behaalde 13 
gouden, 10 zilveren en 7 bronzen medailles (2017: 6, goud, 5 zilver, 6 brons); 

Ø Medio juni vonden eveneens de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen (NJJK) lange 
baan plaats in Eindhoven. Kylian Heederik, Yanieck Frijstein, Sven Klink, Hielke Jan Penninkhof en 
Demi Westendorp namen deel aan deze kampioenschappen. Yanieck werd knap Nederlands 
kampioen op de 400 meter vrije slag. Demi werd knap 2e op de 100 meter rugslag. Daarnaast 
mooie 3e plekken voor Kylian op de 200 meter wisselslag, 2 derde plekken op de 200 en 400 
meter vrije slag voor Sven en een 3e plaats voor Demi op de 50 meter rugslag; 

Ø Eind juni vonden de Open Nederlandse Kampioenschappen (ONK) lange baan plaats in 
Amersfoort. Annet van Stratum scherpte wederom knap het clubrecord aan op de 100 meter vrije 
slag; 

Ø Eind juni vond eveneens de Speedo Fast Water Meet plaats in Amsterdam. Deltasteur deed aan 
dit toernooi mee met 6 zwemmers. Er zijn een aantal mooie pr's gezwommen; 

Ø Begin juli vond de Speedo SportEmotion Jaargangfinale plaats in Dordrecht. Daniel Critchell zwom 
2 mooie pr's op zowel de 100 meter schoolslag als op de 100 meter rugslag; 

Ø Medio juli vonden de Clubkampioenschappen sprint plaats in Kampen. Jari Hofsink won de 
sprintbokaal bij de heren, Marit Boxum bij de dames; 

Ø Eind september vonden de Nederlandse Estafette Kampioenschappen plaats in Eindhoven. Het 
minioren- en junioren zwemteam heeft naar behoren gepresteerd; 

Ø De jaarlijkse Clubkampioenschappen vonden eind oktober plaats. Bij de heren werd Jari Hofsink 
clubkampioen en bij de dames Marit Boxum. Bij de minoren werd bij de jongens Daniel Critchell 
clubkampioen en bij de meisjes Laura van de Wal; 

Ø Eind oktober vonden eveneens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen (NJK) 800 en 1500 
meter plaats in Amsterdan. Kylian en Quinn Heederik en Sven Klink mochten aan deze wedstrijd 
deelnemen. Kylian werd knap 3e op de 1500 meter vrije slag, Sven werd eveneens 3e op deze 
afstand; 

Ø Medio november vond de Regionale Minioren Clubmeet plaats in Zwolle. Deltasteur behaalde 1 
tweede en 2 derde plaatsen (2017: 3x eerste, 2x tweede, 2x derde plaats). Een keurige 
teamprestatie; 

Ø Eind november vonden de Overijsselse A-Kampioenschappen korte baan plaats in Nijverdal. 
Deltasteur behaalde 30 (!) gouden, 36 (!) zilveren en 31 (!) bronzen medailles (2017: 4 goud, 8 
zilver, 8 brons); 

Ø Medio december vonden de Overijsselse B-Winterkampioenschappen korte baan plaats in Zwolle. 
Deltasteur behaalde 6 gouden, 5 zilveren en 5 bronzen medailles (2017: 14 goud, 15 zilver, 14 
brons); 

Ø Medio december vonden eveneens de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen (NJJK) 
korte baan plaats in Eindhoven. Kylian Heederik werd knap Nederlands kampioen op zowel de 400 
meter vrije slag als de 200 meter wisselslag. Hij zwom maar liefst 4 (!) clubrecords tijdens dit 
toernooi: op de 400 meter vrije slag, de 200 meter schoolslag, de 200 meter wisselslag en de 400 
meter wisselslag. Kylian behaalde naast zijn 2 gouden medailles, ook een zilveren medaille op de 
400 meter wisselslag en zowel een bronzen medaille op de 200 meter schoolslag als op de 200 
meter wisselslag. Christian van der Werf behaalde een knappe zilveren medaille op de 50 meter 
vrije slag en Demi Westendorp een bronzen medaille op de 200 meter rugslag. Er zijn daarnaast 
een groot aantal pr's gezwommen; 
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Ø Tot slot vonden eind december de Open Nederlandse Kampioenschappen (ONK) korte baan plaats 
in Tilburg. Annet van Stratum, Naomi en Jari Hofsink en Marit Boxum namen deel aan deze 
kampioenschappen en zwommen verdienstelijke tijden;  

Ø Voor de bijzondere sportieve prestaties van Kylian en Quinn Heederik, Yannieck Frijstein, Sven 
Klink en Demi Westendorp dit zwemseizoen, ontvingen zij ieder een bronzen prestatiemedaille. 
 

Zwemcommissie: 
 
2018 zullen we herinneren als het jaar van de historische promotie van de Deltasteur 1 zwemselectie 
naar de Hoofdklasse. 
 
Bestuurlijk/organisatorisch gezien heeft de zwemcommissie de zwemafdeling in 2018 draaiende 
kunnen houden. De zwemcommissie is voornamelijk bezig geweest om de zwemmers de mogelijkheid 
te bieden aan wedstrijden deel te nemen (uitnodigen en inschrijven van zwemmers, officials regelen 
etc.). 
 
De belangrijkste doelstelling is én blijft de zwemafdeling financieel gezond houden. Daarnaast willen 
wij de huidige trainingsintensiteit behouden om onze sportieve ambities hoog te kunnen blijven 
houden. 
 
De trainersbezetting bij de zwemselectie is naar wens, maar bij (met name) het SterZwemmen in 
IJsselmuiden is er meer ondersteuning wenselijk. 
 
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. 
 
Aandachtspunt blijft het tekort aan vrijwilligers binnen de zwemafdeling om verschillende 
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er is o.a. extra hulp nodig bij werkzaamheden voor, tijdens en 
na (thuis)wedstrijden.  
 
Verder zijn er weer een aantal thuiswedstrijden georganiseerd, zoals de Clubkampioenschappen 
(regulier en sprint), de jaarlijkse Masterwedstrijd, miniorenwedstrijden en enkele limietwedstrijden.  
 
Dit waren, kort samengevat, de werkzaamheden waar de zwemcommissie zich ook in 2018 weer mee 
bezig heeft gehouden. 
 
Samenstelling zwemcommissie eind 2018: 
 
Gerard Welten Voorzitter voorzitter.zwemmen@deltasteur.nl 

Jauke Hamstra Secretaris secretaris.zwemmen@deltasteur.nl 

Wilco Naberman Penningmeester penningmeester.zwemmen@deltasteur.nl 

Mike Bennink Selectiezwemmen mike.bennink@deltasteur.nl 

Sander de Velde Recreatief recreatief.zwemmen@deltasteur.nl 

Erica Boogaard-Zwep SterZwemmen sterzwemmen.ijsselmuiden@deltasteur.nl 

Vacant Afvaardiging AC ac@deltasteur.nl 

 
Met vriendelijke groet, 
 
De zwemcommissie 


