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Samenstelling zwemcommissie begin 2021: 
 
Gerard Welten Voorzitter voorzitter.zwemmen@deltasteur.nl 

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

Vacant Penningmeester penningmeester.zwemmen@deltasteur.nl 

Mike Bennink Selectiezwemmen / TC mike.bennink@deltasteur.nl 

Henri Kragt Technisch Coördinator henri.kracht@deltasteur.nl 

Pieter Bardelmeijer Algemeen lid zwemmen@deltasteur.nl 

Arenda Braakman Algemeen lid nieuwsbrief@deltasteur.nl 

 
Sportieve hoogtepunten per subafdeling: 
 

Algemeen 
In 2021 had de zwemafdeling, net als in 2020, te maken met lockdowns en veel corona-maatregelen. Over de 
gehele linie zijn de schouders eronder gezet en is er geroeid met de beschikbare riemen. We kunnen dan ook 
met gepaste trots melden dat de ledenaantallen zijn gestegen in totaal gedurende 2021.  

Sterzwemmen 
• Bij het Sterzwemmen constateren we een continue, hoge, instroom vanuit het diploma-zwemmen.  
• In oktober kon er weer een Ladderwedstrijd worden georganiseerd. Met 65 deelnemers zijn er veel 

kinderen bekend gemaakt, op een laagdrempelige manier, met wedstrijden zwemmen.  

IkZwemPlan 
• Het IkZwemPlan nam in 2021 deel aan 2 wedstrijdreeksen: de Regionale 7-kamp en de Regionale 

Meerkamp. Met een flink aantal podiumplaatsen en een groeiend deelnemersaantal zijn deze 
wedstrijdreeksen een groot succes. 

• In 2021 heeft IkZwemPlan er 3 gecertificeerde trainers (KNZB niv. 2) bij gekregen: Sander de Velde, Fabiola 
Bosman en Sigrit Aarten.   

Miniorenselectie [Techniekschool en Techniekacedemie] 
• Tijdens de Regionale Clubmeet voorronde wedstrijden is er door de Miniorenselectie zeer goed 

gepresteerd. De ploeg heeft zich voor de Landelijke Finale geplaatst welke in juli 2022 wordt gehouden.  
• In samenwerking met Sterzwemmen is er een beleid/planning gemaakt voor de instroom van 

Sterzwemmen naar de Miniorenselectie. Hiermee is er een continue lijn gecreëerd waarbij alle 
SterZwemmers de kans krijgen om te ruiken aan de Miniorenselectie.  
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Junioren e.o. selectie [Wedstrijdgroep en Prestatiegroep] 
• Verbroken clubrecords in 2021 

o Djamilla  Gerner op de 100m schoolslag (25m bad) 
o Eline van Unen op de 200m schoolslag (25m bad) 
o Marit Boxum op de 100m en 200m wisselslag, 50m en 100m rugslag (25m bad) 
o Julia v/d Bosch op de 400m borstcrawl (25m bad)  
o Marit Boxum, Djamilla Gerner, Milou ten Koppel en Annet van Stratum op de 4 x 50m wisselslag 

estafette (25m bad) 
o Marit Boxum, Djamilla Gerner, Annet van Stratum en Naomi Hofsink op de 4 x 100m wisselslag 

estafette (25m bad)  
o Jari Hofsink op de 200m rugslag (25m bad) 

• Na twee jaar konden er eindelijk weer NK’s georganiseerd worden. In Den Haag namen 9 zwemmers van 
Deltasteur aan de NK kort bad. In Eindhoven kwamen 6 zwemmers van Deltasteur aan de NJK kort bad: 6 
deelnemers. Met veel PR’s en mooie klasseringen hebben de kampioenschappen een mooie herstart voor 
Deltasteur gekregen.   

• De landelijke Competitie is weer van start gegaan in seizoen 2021-2022. Deltasteur bezet een mooie plek 
in de subtop. 

Masters & Trimzwemmen 
• Helaas konden er in 2021 geen Master-wedstrijden worden georganiseerd. Er is wel blijvend enthousiasme 

in trainingen en de hoop en verwachting is dat 2022 een veel beter jaar word voor o.a. het ZMC-circuit. 
 
 

 
Zwemcommissie: 
 
Bestuurlijk/organisatorisch hebben er een aantal veranderingen  plaatsgevonden. Op dit moment is nog steeds 
een vacature voor het voorzitterschap verder zijn de openstaande posities in 2021 ingevuld.  
 
Sinds  november 2021 is het beheer van zwembad “de Steur’ niet meer in handen van Sportfondsen. Dit is 
overgenomen door Optisport, we vertrouwen op een goede samenwerking. 
 
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 Grote Clubactie is een groot succes gebleken en ook de actie in samenwerking met de Plus Markt 
IJsselmuiden heeft een mooi bedrag voor de club opgeleverd.   
 
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. Stephan Lokhorst is per 1 januari 2021 
weer als hoofdtrainer actief.   
 
De Technische Commissie heeft in 2021 wederom gedaan wat ze kon doen. Er zijn in het thuisbad wedstrijden 
georganiseerd. Ook zijn er in samenwerking met de zwemvereniging van Dedemsvaart een aantal onderlinge 
wedstrijden georganiseerd zodat de zwemmers aan zoveel mogelijk uitwedstrijden kunnen deelnemen.  
Het doel voor 2022 blijft om 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 2021 mee bezig heeft gehouden. 
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Samenstelling zwemcommissie eind 2021: 
 
Vacant Voorzitter voorzitter.zwemmen@deltasteur.nl 

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

Magdaleen Kragt Penningmeester penningmeester.zwemmen@deltasteur.nl 

Mike Bennink TC mike.bennink@deltasteur.nl 

Henri Kragt Technisch Coördinator henri.kragt@deltasteur.nl  

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

Leendert Hageman Algemeen lid 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
De zwemcommissie 


