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Samenstelling zwemcommissie begin 2020: 
 
Gerard Welten Voorzitter voorzitter.zwemmen@deltasteur.nl 

Jauke Hamstra Secretaris secretaris.zwemmen@deltasteur.nl 

Wilco Naberman Penningmeester penningmeester.zwemmen@deltasteur.nl 

Mike Bennink Selectiezwemmen / TC 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 

 
Hoogtepunten per subafdeling: 
 

Algemeen 

Het was, uiteraard, een bewogen jaar voor alle subafdelingen. Activiteiten werden in maart voor 8 weken 
stilgelegd. Na de zomervakantie begon iedereen weer met frisse moed. Wederom kwamen we stil te liggen en 
tussendoor moest nagenoeg elke week wel iets aangepast worden in de planning.  

We zijn enorm trots hoe onze afdelingen, coördinatoren en trainers met de situatie zijn omgegaan. Het 
ledenaantal is zelfs licht gestegen en met alle beperkingen hebben alle afdelingen toch een goed programma 
kunnen draaien.  

Sterzwemmen 
• Grote groei van het aantal leden, met name in IJsselmuiden. 
• Realisatie van een 2e groep Sterzwemmen in IJsselmuiden. 
• Veel SterZwemmers zijn doorgestroomd naar de Miniorenselectie. 
• Omwille van de Corona situatie Ladderwedstrijden in zowel Kampen als IJsselmuiden gehouden met 

een overall deelname van 75 kinderen. 

IkZwemPlan 
• Grote groei van het aantal leden.  
• Uitbreiding van het aantal wedstrijden waaraan wordt deelgenomen met de Recreatieve afdeling. Op 

dit moment nemen consequent 15 zwemmers deel aan wedstrijden.  
• Aan het eind van het kalenderjaar is er besloten om aan te sluiten bij een wedstrijdreeks in 

Gelderland. Helaas moest dit na 1 wedstrijd stoppen vanwege de Corona maatregelen. 
 

Miniorenselectie 
• Er zijn in 2020 drie nieuwe trainers gestart bij de Miniorenselectie op de maandagavond. 
• Aan het eind van het kalenderjaar stond het ledenaantal op 42. Na doorstroming naar de Junioren e.o. 

selectie is de groep goed aangevuld vanuit het Sterzwemmen 
• Milan Bottenberg, Simone Faber en Anne v/d Kampen 9 nieuwe persoonlijk records tijdens het 

officieuze NK voor Minioren.  
o Milan zwom met de 100m rugcrawl de grootste PR dit weekend en eindigde met zijn 1.25.39 

op een mooie 13e plek van Nederland. 
o Ook Simone zwom met haar 200m vrije slag (2.52.77) een mooie 2 sec PR en werd hiermee 

16e van Nederland.  
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o Anne behaalde met haar 200m vrije slag (2.48.75) de hoogste notering van Deltasteur en 
werd met een PR van een ruime seconde 12e van Nederland!! 

Junioren e.o. selectie 
• In januari werd de 3e competitie ronde in Barneveld gezwommen. Een uitstekende ronde voor 

Deltasteur. Na deze ronde werd een 6e plek bemachtigd. Vanwege Covid-19 was dit meteen de laatste 
competitie ronde voor seizoen 19-20. Uiteindelijk eindigde de ploeg dit seizoen op een 10e plek in de 
A-Klasse. 

• Deelname internationaal zwemtoernooi: Osnabrück (DE). 
• Deelname Regio Lange Afstand Kampioenschappen. Tijdens dit toernooi werden er 2 medailles 

bemachtigd  
o Julia van den Bosch zilver op de 800m vrijeslag  
o Matthew Critchell brons op de 800m vrijeslag 

• Tijdens deze “seizoensaftrap” ontvingen Milou ten Koppel, Demi Westendorp, Julia van den Bosch, 
Eline van Unen en Daniel Critchell een bronzen KNZB medaille. Dit ontvingen zij omdat ze in de top-10 
van Nederland zijn geëindigd op individuele afstanden in het seizoen 19-20. 

• Begin oktober werd de 1e ronde van het competitie seizoen 20-21 georganiseerd in ons eigen 
thuisbad. Tijdens deze ronde werd er goed gepresteerd en werd een 5e plek bemachtigd in de 1e 
divisie. 

• Verbroken clubrecords in 2020 
o Tara Schuurman op de 50m en 100m schoolslag (50m bad) 
o Eline van Unen op de 200m schoolslag (25m bad) 
o Julia v/d Bosch op de 800m borstcrawl (25m bad)  

 

Masters 
• 23-26 januari 2020 Open Nederlandse Masters Kampioenschappen Rotterdam 

o  8 deelnemers 
o 6 persoonlijke records 
o Podiumplaatsen: 

§ Gea v/d Schaaf 40+  100 rug 3e 
§ Gea v/d Schaaf 40+  200 rug 2e 

• 26 oktober 2020 deelname aan Recreatieve wedstrijd i.s.m. IkZwemPlan met 9 masters. 
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Zwemcommissie: 
 
Bestuurlijk/organisatorisch gezien heeft de zwemcommissie de zwemafdeling in 2020 draaiende kunnen 
houden. In 2020 heeft er een organisatorische verandering plaatsgevonden. Met als belangrijkste 
veranderingen dat coördinatoren niet meer plaatsnemen in de ZC. Hiervoor in de plaats neemt de Technisch 
Coordinator nu zitting in de ZC ter vertegenwoordiging van alle afdelingen.  
 
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.  
 
Het afgelopen seizoen is de trainersbezetting over de gehele zwemafdeling stabiel gebleven. Met elke week +/- 
55 trainers aan de badrand is de trainersbezetting erg goed te noemen. In de selectie is een oude bekende 
teruggekeerd in de persoon van Stephan Lokhorst.   
 
De Technische Commissie heeft in 2020 gedaan wat ze kon doen. Er zijn in het thuisbad wedstrijden 
georganiseerd en de zwemmers hebben aan zoveel mogelijk uitwedstrijden kunnen deelnemen.  
.Door de organisatorische veranderingen binnen de zwemcommissie en de grote groei van het aantal 
zwemmers, is het doel voor 2021 het aantal wedstrijden  uit te bereiden om zo de startgerechtigde zwemmers 
van de zwemafdeling te voorzien van wedstrijden. 
 
De groep officials heeft zich ingezet om voor de zwemmers de wedstrijden te kunnen laten plaatvinden die de 
zwemmers graag voor ogen hadden. Vooral in de tijd van het  Covid-19 virus en de strenge maatregelen werd 
er veel van de officials gevraagd. Voor wat betreft het aantal officials; er  is 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. De zwemafdeling leunt op een groep vrijwilligers die veel werk verzet. Er zijn echter op 
allerlei vlakken helpende handen nodig. 
Dit waren, samengevat, de werkzaamheden waar de zwemcommissie zich in 2020 mee bezig heeft gehouden. 
 
Samenstelling zwemcommissie eind 2020: 
 
Gerard Welten Voorzitter voorzitter.zwemmen@deltasteur.nl 

Margriet van den Bosch Secretaris secretaris.zwemmen@deltasteur.nl 

Wilco Naberman Penningmeester penningmeester.zwemmen@deltasteur.nl 

Mike Bennink TC mike.bennink@deltasteur.nl 

Henri Kragt Technisch Coordinator henri.kragt@deltasteur.nl  

Pieter Bardelmeijer Algemeen lid zwemmen@deltasteur.nl  
Arenda Braakman Algemeen lid nieuwsbrief@deltasteur.nl  

 
Met vriendelijke groet, 
 
De zwemcommissie 


