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Jaarverslag zwemafdeling 2020-2021 

COVID-19 
Wij kijken terug op een bijzondere periode die we graag snel willen vergeten. We kregen te 
maken met een tweede lockdown. Vondersweijde werd weer gesloten en we moesten kijken 
naar badwater elders. Wederom vroegen wij veel flexibiliteit van onze leden en trainers. Zij 
moesten zich maar steeds aan passen aan de veranderende omstandigheden (letterlijk en 
figuurlijk). Een groepje enthousiaste zwemmers regelde in de Kerstvakantie een online 
zwemquiz waaraan bijna alle zwemmers en trainers met veel enthousiasme meededen. In 
februari zijn we begonnen met 2 landtrainingen per week voor de selectie en 1x in de week 
voor de minioren. De zwemmers waren zo blij dat ze elkaar weer konden ontmoeten op 
deze manier en in stromende regen en een flink pak sneeuw hebben ze zich sportief lekker 
uitgeleefd. Veel van onze zwemmers hebben vanaf maart in de buitenbaden van Ootmarsum 
en Hengelo gezwommen om zo op conditie te blijven en het clubgevoel te blijven behouden. 
Dit vroeg wel flink wat doorzettingsvermogen want het water was vaak best fris. De 
minioren hebben de zwemtrainingen weer opgepakt toen dat mogelijk was in het kleine 
buitenbad in Oldenzaal. Dankzij creatieve trainers, kon daar ook op een zinvolle wijze 
getraind worden. Ik wil dan ook alle leden, trainers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet 
van het afgelopen seizoen.  
 
Zwemcommissie zoekt vrijwilligers 
We hebben tijdens de tweede lockdown gemerkt dat we steeds terug kunnen vallen op een 
harde kern vrijwilligers. Nu we weer uit de lockdown zijn en wij iedereen weer terugzien op 
het zwembad. Willen we graag deze harde kern uitbreiden met vrijwilligers. Wij hebben dan 
ook de volgende vacatures uitstaan: 

• Wedstrijdsecretariaat; 

• Officials; 

• Landtrainers. 
 
Trainers 
Gelukkig hebben wij afgelopen seizoen wederom kunnen beschikken over een grote groep 
gemotiveerde trainers. We hebben gelukkig van niemand afscheid hoeven te nemen en een 
aantal jeugdzwemmers hebben aangegeven training te willen geven bij onze minioren groep. 
Vanuit ons beleid streven wij ernaar om iedereen gediplomeerd aan de badrand te laten 
staan. COVID-19 liet het helaas niet toe om onze trainers een trainerscursus te laten volgen. 
Wel hebben wij onze trainers aangemoedigd om online webinars van de KNZB te volgen. Om 
zo toch bij te blijven over de laatste ontwikkelingen en trends in de zwemsport. 
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Wedstrijden 
OZ&PC had in het seizoen 2020 – 2021 helaas maar weinig mogelijkheden om deel te nemen 
aan wedstrijden. Na de zomervakantie van 2020 zijn er in de regio een aantal 
limietwedstrijden geweest. Daaraan hebben we met een grote groep deelgenomen, helaas 
met veel beperkingen voor de 18+ zwemmers. Ook was alles zonder publiek. 
Vanaf dat het zwembad in Oldenzaal weer openging, zijn we met de zwemcommissie gestart 
met het organiseren van een onderlinge wedstrijd. Dit was snel geregeld dankzij een groepje 
enthousiaste vrijwilligers. Twee zwemmers hadden het geluk dat zij nog mochten 
deelnemen aan de Swimmeet in Amsterdam. Vanwege beperking in aantallen, konden niet 
meer zwemmers meedoen. 
 
Wedstrijdprestaties 
Zoals hierboven vermeld maar heel weinig wedstrijden gezwommen. Toch is er wel iets te 
zeggen over de prestaties van de zwemmers. 
Doordat het een geweldige groep zwemmers is, die elkaar motiveren en stimuleren, zijn ze 
waar mogelijk goed blijven trainen. Bij de wedstrijden die we gedaan hebben, regende het 
daarom persoonlijke records!  
We hebben aan het eind van het seizoen ook de prestatiesbekers over het jaar 2020 
uitgereikt. 
 
Officials 
Vorig jaar deden we een dringende oproep voor officials en ook dit jaar kunnen we weer 
nieuwe officials gebruiken. Dit jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een eenk 
flink aantal officials. Via deze weg willen wij Ciska Rohrink, Edwin Olde Scholten, Ankie Vos, 
Twiggy Rosbak, Norman Visser, Jan en Marian Kamphuis hartelijk dank voor hun jarenlange 
inzet. Er is ondertussen een official cursus gestart, hier hebben zich 7 mensen voor 
aangemeld. Neemt niet weg dat wij nog steeds hart op zoek zijn naar nieuwe officials voor 
de tweede cursus ronde. Bij interesse meld je aan bij een van de commissieleden. 
 
Bedankt! 
Tot slot willen we alle vrijwilligers hartelijk bedanken dat ze het afgelopen seizoen iedere 
keer voor ons klaar stonden. Zonder jullie inzet hadden wij het zeker niet kunnen redden. 
 
De zwemcommissie, oktober 2020: 

- Inez Heideman 
- Marieke Groot Rouwen 
- Susan Klein 
- Bob Evers 
- Joop Rijssemus 
- Ramon Grootelaar 


