
Jaarverslag 2019 van de afdeling zwemmen 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de zwemcommissie van de Berkelduikers over 2019. 
 
In januari 2019 bestond de zwemcommissie uit: Roelof van Leeuwen (voorzitter), Marthy Stegeman 
(wedstrijdsecretariaat), Dinand Bleumink (hoofdtrainer selectie), Linda Vels (VOF), Marijke Teeuwen 
(hoofdtrainer dolfijngroep) en Annelies Rinders (notulist).  
Dit jaar hebben wij afscheid genomen van Dinand Bleumink als hoofdtrainer. Wij danken Dinand voor 
al het werk wat hij heeft verricht gedurende velen jaren. Tevens is de zwemcommissie per 1 juli 2019 
opgeheven. Linda Vels heeft het stokje door gegeven aan Roald Tiggelaar en Samantha Geerdink en 
Annelies Rinders is gestopt als secretaresse en Roelof van Leeuwen als voorzitter. 
Nu komen een keer in de zoveel tijd  wedstrijdsecretariaat; Marthy Stegeman, VOF; Roald en 
Samantha, een bestuurslid en trainers in een zwemoverleg bij elkaar om alles met betrekking tot 
wedstrijdzwemmen te bespreken. Daarnaast komen de trainers 1x in de 3 maanden bij elkaar om te 
overleggen. Hierbij worden bij beide notulen gemaakt. 
 
Vrijwilligers Vele officials, trainers, commissieleden en ouders waren ook in 2019 actief voor de 
Berkelduikers. Dankzij hun inzet kon de Berkelduikers in 2019 deelnemen aan een enorm aantal 
wedstrijden en werden er activiteiten georganiseerd. 
 
Zwemgroepen: 
Dolfijngroep 
Op dinsdagavond trainen de jongste zwemmers onder leiding van Marijke Teeuwen. Hierbij worden zij 
vanaf september 2019 ondersteund door Carla van Leeuwen, Ria Meutstege, Albert Bolink en 
jeugdige selectiezwemmers. Marijke Teeuwen heeft de leiding en is eindverantwoordelijke.  
 
De jonge zwemmers hebben de mogelijkheid om in wedstrijdverband te zwemmen tijdens Dolfijn 
wedstrijden samen met WWV te Winterswijk en ZPC Livo uit Lichtenvoorde en GZV te Groenlo 
(seizoen 2019-2020). Op deze manier maken de kinderen kennis met het wedstrijdzwemmen. Alle 
regels worden tijdens deze wedstrijden goed uitgelegd. Deze wedstrijden worden geleid door Marijke 
Teeuwen, met ondersteuning van diverse jeugdtrainers en ouders. De ouders krijgen een uitleg over 
tijdwaarneming en keerpunten. De zwemmers in de Dolfijngroep doen ook mee aan onze eigen 
clubwedstrijden. 
 
Minioren Selectie 
Deze groep wordt vanaf september 2019 getraind door  Albert Bolink,  Rick Groot Roessink, 
Angela Dijkman, Marjolein Maats en Isa van Ditshuizen.  
 
Recreanten groep 
Deze groep (gem. 5 zwemmers) traint in baan 5 op dinsdagavond tijdens de minioren training.   
 
Junioren/Jeugd en SeniorenSelectie 
De selectiezwemmers worden getraind door: Henriet Dadema, Albert Bolink, Andre Karmiggelt. Een 
groep senioren selectie zwemmers traint (ook)op donderdag tijdens de trimgroep van Otto. Tevens is 
er op donderdagavond een techniek groep voor junioren selectie zwemmers onder leiding van Carla 
van Leeuwen en Marijke Teeuwen. Administratieve werkzaamheden worden verzorgd door: Marieke 
van Driel zij heeft het bijhouden van de PR-lijsten overgenomen van Miranda Stegeman. 
 
Trainers Cursus: 
Dit jaar heeft niemand een cursus gevolgd. 
 
Overzicht zwemwedstrijden 
In 2019 hebben vele zwemmers (jong en oud) meegedaan aan vele wedstrijden. 

• Swimkick  
Deze minioren wedstrijd bestond in seizoen 2018-2019 uit 3 wedstrijden. Deze wedstrijden 
worden samen Esca, De Ward, NDD, Neptunes, de IJsselmeeuwen en de Berkelduikers. De 
nadruk ligt op het leren zwemmen met een (technische/tactische) opdracht. 

• Minioren/Juniorencircuit  
In dit circuit werd in seizoen 2018-2019 samengewerkt met Livo, GZV en de Berkelduikers. 
Zwemmers kunnen zich daarmee kwalificeren voor de Kring Minioren Finale.  



• Gelderse minioren finale 2019 
De Berkelduikers hebben meegedaan met de regionale minioren finale die op 1 en 2 juni in 
Vaassen werd gehouden. 

• Regionale  Minioren Clubmeet 
Op  9  november 2019 zijn in het hele land wedstrijden gehouden in het kader van de Regio 
Minioren Club Meet deel 1. In totaal hebben bijna 140 teams meegedaan en ongetwijfeld was 
elke wedstrijd een feest! De Berkelduikers zijn 9e geworden van de 15 teams. In maart is deel 2 
van deze club meet.  

• Nationale Zwemcompetitie  
Berkelduikers team 1: 
In 2018-2019 zwom team 1 in de Landelijke B competitie samen met de volgende verenigingen: 
SWOL 1894 en Aquapoldro zijn eindigden op de 7e plaats en degradeerden naar de C-
competite. 
Berkelduikers team 2: 
Het Berkelduikers team 2 zwom in de landelijke district 2 samen met de volgende verenigingen: 
WS Twente, OZ&PC en het Ravijn.  

• Minioren sprint kampioenschappen 
Op 30 maart 2019 werden de minioren sprint kampioenschappen gehouden hieraan deden  10 
zwemmers van de Berkelduikers mee. 

• Juniorenmeet 
Deze wedstrijd voor de junioren bestond in seizoen 2018-2019 uit 4 wedstrijden en werd 
gezwommen met Aquapoldro Apeldoorn, ZVV Vaassen en Octopus Wapenveld. Eind seizoen 
2019 eindigden de Berkelduikers op de 2e  plaats bij de JJmeet. Vanaf seizoen 2019-2020 
worden er geen medailles uitgereikt voor de beste pr verbetering. Er wordt nu meer gelet op de 
mogelijkheid voor de zwemmers om verschillende afstanden te kunnen zwemmen voor 
eventuele NK’s GK’s en/of GBK’s. 

• Gelderse Kampioenschappen korte baan 
In het weekend van 16/17 en 23/24 november 2019 vonden de Gelderse kampioenschappen op 
de korte baan plaats. Voor de Berkelduikers hadden 15 zwemmers zich geplaatst. 

• Gelderse B-Kampioenschappen korte baan 
Deze was in het weekend van 7/8 december 2019 in Vaassen. Er deden maar liefst 31 
Berkelduikers mee.  

• Gelderse Kampioenschappen lange baan  
In Nijmegen werd op 18/19 en 25 /26 mei 2019 deze wedstrijd georganiseerd. Hieraan deden 15 
zwemmers van de Berkelduikers mee. 

• Gelderse B Kampioenschappen (lange baan) Seizoen 2018-2019 
Op 15 en 16 juni 2019 zijn de GBK’s gezwommen in Doetinchem. Deze wedstrijd werd 
georganiseerd voor zwemmers die de limieten niet hebben gehaald van de Gelderse 
Kampioenschappen. Er is meegedaan door 26 zwemmers van onze club. 

• Nederlandse Estafette Kampioenschappen Eindhoven 
Helaas hebben er zich in 2019  hier geen teams geplaatst.  

• Junioren Swim Cup 
In Eindhoven op 14 april 2019 werd aan deze wedstrijd meegedaan door 13 zwemmers.  

• Nederlands junioren en jeugd Kampioenschap Lange baan 
Nynke Van Leeuwen heeft dit jaar als  zwemmer van de Berkelduikers meegedaan. 

• ONK 
Aan deze wedstrijd was er dit jaar geen zwemmer van de Berkelduikers aanwezig. 

• Speedo Sport Emotion cup 
Zondag 30 juni 2019 was het tijd voor de Speedo Emotion jaargangfinale in Dordrecht. Met meer 
dan vierhonderd deelnemers waaronder 2 zwemmers; Rian Schoneveld en Juliet te Rietstap van 
de Berkelduikers. 

• Lange afstand wedstrijd  24 oktober  
Een keer per jaar wordt door de Berkelduikers een lange afstand wedstrijd gezwommen. Op 
200m, 400m, 800m of 1500m wordt het uithoudingsvermogen getest.  

• Clubkampioenschappen 
Op zaterdag 6 juli 2019 werden ‘s morgens en ‘s middags de clubkampioenschappen gehouden. 
De volgende zwemmers werden club kampioen; Junioren heren; Ivan Brummelman, minioren 
jongens; Mark Hiddink, junioren dames; Ilse Dadema, minioren meisjes Meyke Haytink, 
dolfijn/instroom meisjes Bente Scheurs en dolfijn/instroom jongens;Theo Smallegoor. Bij de 



familie estafette werd de familie Haytink 1e , deze ontving de wisselbeker, fam. Schoneveld 2e en 
de fam Stegeman 3e.  

• Clubrecordwedstrijden 
Op zaterdag 28 december 2019 hebben vele kinderen het clubrecord of hun persoonlijk record 
verbeterd. Ook diverse ouders lieten hun zwemprestaties aan hun kinderen zien. Na afloop 
waren er voor iedereen heerlijke oliebollen. 
Lange afstand wedstijden 
In Doetinchem worden sinds begin van seizoen 2019-2020 LAC wedstrijden georganiseerd. 
Hieraan doen gemiddeld 10 zwemmers van onze club mee. Het gaat hier om afstanden van 200, 
400, 800, 1500 en 2000m. 

• Limietwedstrijden 
Tijdens deze wedstrijden is het voor een aantal zwemmers nog mogelijk om zich te plaatsen 
voor een kampioenschap verder in het seizoen. Voor elk niveau van de selectiezwemmers wordt 
er naar wedstrijden gezocht. De inschrijfkosten voor zijn voor eigen rekening. 

• Nordhorn 
Deze Internationale wedstrijd was ook dit jaar tijdens het Pinksterweekend. De zwemmers 
mochten zich inschrijven voor alle zwemslagen op de afstanden 100m, 200m en 400m. Elk 
jaar wordt het een groter festijn met steeds meer zwemmers. Dit jaar hebben 32 
verenigingen alleen al uit Nederland deelgenomen. Ook verenigingen uit Tsjechië, Polen, 
Denemarken en natuurlijk Duitsland nemen deel aan deze wedstrijd. In totaal meer dan 
1000 zwemmers en 4750 starts. Van de Berkelduikers deden ca. 60 zwemmers mee. Onze 
dank gaat uit naar de organisatie van 2019; Carla van Leeuwen,  
Danielle Bolink en Arjan Hayink en Michel Kaatman en vele ouders van dit jaarlijkse 
evenement. 

• Open water wedstrijden 
Dit jaar zochten Zoë Ulkeman en Riny Zeijpveld in de zomermaanden het buitenwater op. Dit 
zijn langeafstandwedstrijden in het open water. Aan het onder zware omstandigheden (storm) 
verzwommen Nederlands Kampioenschap 5 km vrijeslag in Heerjansdam werd door Zoë 
deelgenomen. 
Riny was over het hele seizoen constant, hetgeen tot een 2e plek in het vrijeslag dames 
mastersklassement 55+ leidde. 

• Open Nederlandse Master wedstrijd  Korte Baan 24 – 27 januari 2019 te Zwolle 
Aan deze wedstrijd werd door Wilco Nijenhuis, Edwin Jager en Otto Zeijpveld deelgenomen. 
Otto behaalde een 1e plek op de 1500 m en 2e plek op de 800 m vrijeslag heren 60+. 

• Open Nederlandse Master wedstrijd  Lange Baan 2 – 5 mei 2019  te Amersfoort 
Hieraan deed Wilco Nijenhuis mee namens de Berkelduikers. Helaas kon Wilco n de sterk 
bezette 20+ categorie net geen ereplaats behalen. 

 
Trainingsweekend 
De (minioren)selectie start elke seizoen met een trainingsweekend (laatste weekend van augustus) nu 
een keer niet bij de Zwemkolk te Markelo maar bij de padvinderij clubhuis in Lochem en met de 
Beemd als trainingsbad. Op vrijdag werd, met hulp van enkele ouders, gestart met de landtraining. 
Verder waren er veel zwemtrainingen in het zwembad en andere activiteiten in en naast het clubhuis.  
Ook dit jaar heeft de activiteitencommissie op zaterdagavond een activiteit georganiseerd. Helaas 
kon deze door het slechte weer niet door gaan. 
De activiteitencommissie zorgt bij elke thuiswedstrijd erg goed voor de zwemmers, trainers en officials 
en organiseren leuke activiteiten. 
Tijdens dit weekend werden ook weer de PR bekers uitgereikt. Aan Sara ter Horst en Seppe 
Henrdriks. 
 
Blubberrun 
Helaas hebben wij dit jaar niet mee gedaan met de blubberrun. 
Triatlon en trimmers 
De trim- en triatlonzwemmers werden ook dit jaar weer getraind door Otto Zeijpveld en Henk Eising. 
Vanaf seizoen 2019-2020 door Otto Zeijpveld en Riny Zeijpveld. 
 



Officials 
Wij zijn blij nog steeds gebruik te kunnen maken van een groot aantal officials. Hartelijk dank voor 
jullie inzet en tijd. Het is wel van belang het aantal gespreid te houden over de leeftijdsklasse van de 
zwemmers, aangezien we trachten om officials bij de wedstrijd van hun kind te laten klokken.  
Eind 2019 zijn er 2 ouders die de cursus voor Official hebben afgerond.  Daarnaast hebben wij 2 
officials toe kunnen voegen aan het team, die de cursus al bij een andere vereniging hadden gevolgd.  
 
Helaas zijn dit jaar 4 officials gestopt. Reden hiervoor is o.a. kind gestopt met zwemmen.  
Voor het komende seizoen zal de zwemcommissie proberen de poule van officials weer aan te vullen. 
Regel: zonder officials – geen wedstrijd. 
De zwemcommissie is 2 keer bijeen gekomen om te vergaderen. Daarna ging het over op/in het 
zwemoverleg. 
 
Bedankt 
Een dankwoord aan iedereen, zowel trainers, officials als ouders, die het mogelijk maken om onze 
kinderen deel te kunnen laten nemen aan alle bovenstaande wedstrijden en andere activiteiten is 
hierbij wel op zijn plaats. Zonder jullie inzet kan een vereniging niet draaien. Hartelijk dank daarvoor!!! 
 
De zwemcommissie 

 


