Jaarverslag 2020 van de afdeling zwemmen
Voor u ligt het jaarverslag van de afdeling zwemmen van de Berkelduikers over 2020.
Als hoofdtrainers hebben wij Albert Bolink (aanspreekpunt minioren) en Henriët Dadema
(aanspreekpunt Junioren/Jeugd/senioren). Daarnaast geven; André Karmiggelt, Carla v.Leeuwen,
Marijke Haytink, Rick Groot Roessink, Isa v. Ditshuizen, Emma Klein Heerenbrink, Angela Dijkman en
Marjolein Maats training en hebben wij als hulptrainer Frans-Willem Niesink.
Marthy Stegeman bemand ons wedstrijdsecretariaat,
Marijke Teeuwen is hoofdtrainer dolfijngroep.
Otto Zeijpveld traint de trim- en triatlon groep. Na de zomervakantie 2020 traint Jan Commandeur op
de maandag en woensdag de trim- en triatlon groep en Otto op de donderdag en zaterdag. Na de
zomer 2020 hebben wij besloten om onafhankelijk van elkaar door te gaan onder de noemer
zwemafdeling.
Roald Tiggelaar en Samantha Geerdink behartigen het kopje zwemofficials.
Nu komen één 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 2020 actief voor de
Berkelduikers. Dankzij hun inzet kon de Berkelduikers in 2020 deelnemen aan een aantal wedstrijden
en werd er een zwem/trainingskamp georganiseerd.
Zwemgroepen:
Dolfijngroep
Op dinsdagavond trainen de jongste zwemmers onder leiding van Marijke Teeuwen. Hierbij worden zij
ondersteund door Carla van Leeuwen, Ria Meutstege, Albert Bolink en jeugdige selectiezwemmers.
Marijke Teeuwen heeft de leiding en is eindverantwoordelijke.
Op 2-12-2020 hebben 6 junioren trainers de opleiding toezichthouder volbracht met medewerking van
onze eigen reddingsbrigade. Deze helpen allen bij de dolfijngroep.
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. Op 8-2-2020 is de laatste dolfijnwedstrijd in 2020 geweest. In de eerste helft van
seizoen 2020/2021 zijn er i.v.m. COVID geen dolfijnwedstrijden geweest.
Minioren Selectie
Deze groep wordt getraind door Albert Bolink, Rick Groot Roessink, Angela Dijkman, Marjolein
Maats, Isa van Ditshuizen Emma Klein Heerenbrink en Frans-Willem.
Recreanten groep
Deze groep dunt erg uit, in 2020 nog één zwemmer, deze zwemt mee met de minioren selectie
zwemmers.
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 (seizoen 2019-2020) een techniek groep voor junioren selectie zwemmers
onder leiding van Carla van Leeuwen en Marijke Teeuwen. Administratieve werkzaamheden worden
verzorgd door: Monique Temmink zij heeft het bijhouden van de PR-lijsten per 1-9-2020 overgenomen
van Marieke van Driel.
Trainers Cursus:
Dit jaar heeft niemand een cursus gevolgd..

Overzicht zwemwedstrijden
In 2020 hebben de zwemmers (jong en oud) meegedaan aan wedstrijden. Helaas werden de meeste
wedstrijden in 2020 door toe doen van het COVID-19 virus geannuleerd.
.
• Minioren/Juniorencircuit;
In dit circuit werd in seizoen 2019-2020 samengewerkt met Livo, GZV en de Berkelduikers.
Zwemmers kunnen zich daarmee kwalificeren voor de Kring Minioren Finale. Deel 3 werd op 181-2020 gezwommen daarna werd alles voor dat seizoen geannuleerd ivm COVID.
Seizoen 2020/2021 zwemmen er alleen nog minioren in deze circuit plus beginnende
zwemmers. Deze hebben op 26-9 2020 één wedstrijd kunnen zwemmen in Groenlo. Daarna zijn
alle wedstrijden voor dat seizoen geannuleerd ivm COVID.
• Gelderse minioren finale 2020;
Geannuleerd i.v.m. COVID
• Regionale Minioren Clubmeet
Op 9 februari 2020 zijn in het hele land wedstrijden gehouden in het kader van de Regio
Minioren Club Meet deel 1. Vele teams hebben hier aan meegedaan zo ook de Berkelduikers
en ongetwijfeld was elke wedstrijd een feest! In maart is deel 2 van deze club meet
geannuleerd.
• Nationale Zwemcompetitie
Berkelduikers team 1:
In 2019-2020 zwom team 1 in de Landelijke C competitie ; te weten in Almere, Aalsmeer en
Hengelo (o)
Berkelduikers team 2:
Het Berkelduikers team 2 zwom in de landelijke district 2 ;te weten in Hardenberg, Nijverdal en
Oldenzaal.
Vanaf seizoen 2020/2021 moeten wij noodgedwongen over gaan op één Berkelduikers team in
de Competitie, deze hebben 1x een wedstrijd kunnen zwemmen met de verenigingen;Het
Ravijn Nijverdal, OZ&PC Oldenzaal, WS Twente2 Hengelo(o).
Junioren/Jeugd/Senioren meet
• Deze wedstrijd voor de junioren en ouder bestond in seizoen 2019-2020 uit 4 wedstrijden en
werd gezwommen met ZZZ Dronten, Aquapoldro Apeldoorn, ZVV Vaassen en Octopus
Wapenveld. Begin 2020 hebben we 2 wedstrijden kunnen zwemmen in seizoen 2020/2021 één
met de nodige coronamaatregelen bij ZPC in Nunspeet.
• Amerena Minioren Race
Sprint wedstrijd voor minioren te Amersfoort. Hieraan deden 14 zwemmers mee.
• Gelderse Kampioenschappen korte baan
Geannuleeerd.
• Gelderse B-Kampioenschappen korte baan
Geannuleerd
Regionale Estafette Kampioenschappen
Op 1-2-2020 te Nijverdal. Hieraan deden 1 heren-, 1 jongens-, 1 dames- en 2 meisjes teams
mee.
Lange Afstand Kampioenschappen
Op 1 maart deden 7 zwemmers in Hengelo (o) van onze vereniging mee op de 800m bc.
• Nederlandse Estafette Kampioenschappen Eindhoven
Geannuleerd
Junioren Swim Cup
Geannuleerd
• Lange afstand wedstrijd 29 oktober
Geannuleerd
• Clubkampioenschappen
Geannuleerd
• Clubrecordwedstrijden
Geannuleerd
Lange afstand wedstijden
In Doetinchem worden sinds begin van seizoen 2019-2020 LAC wedstrijden georganiseerd.
Hieraan doen gemiddeld 11 zwemmers van onze club mee. Het gaat hier om afstanden van 200,
400, 800, 1500 en 2000m. Hiervoor zijn aan het eind van dat seizoen aan 11 zwemmers een
prestatie medaille uitgereikt voor het zwemmen van een vol klassement.
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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. In 2020 één in
Amersfoort met 5 deelnemers.
IJsselcup
Door de IJsselmeeuwen georganiseerde wedstrijden met kleine prijsjes die worden uitgereikt op
verschillende slagen en uitslagen. Zwemmers moeten zich hier zelf voor opgeven.
Nordhorn
Geannuleerd
Open water wedstrijden
Alle wedstrijden zijn in de zomer van 2020 afgelast.
Open Nederlandse Master wedstrijd Korte Baan 23 – 26 januari 2020 te Rotterdam
Hieraan hebben geen Berkelduikers meegedaan.
Open Nederlandse Master wedstrijd Lange Baan afgelast

Na 7 maart werden alle wedstrijden wat betreft selectiezwemmen voor het seizoen 2019-2020
geannuleerd. Zo ook de trainingen.
Na een trainersoverleg en met een speciaal samengesteld corona-comissie (waarbij Carla van
Leeuwen onze afdeling behartigt) zijn we op 8 juni 2020 weer gestart met trainen. Dit met de nodige
protocollen om het zwemmen, i.v.m. COVID virus, zoveel mogelijk veilig en verantwoord te maken.
Op 10 juli was de laatste training van het seizoen 2019/2020 wat zeer intensief begon maar wat
ineens door het COVID virus stil viel.
Trainingsweekend
De selectie start elke seizoen met een trainingsweekend (laatste weekend van augustus) dit keer
waren wij weer te vinden bij de Zwemkolk te Markelo. Na heel wat overleg i.v.m. Corona hebben wij
besloten het kamp door te laten gaan. Alleen moeten 18plussers zich op 1,5m afstand houden van
elkaar. Hierdoor hebben er zich ook geen 18 plus zwemmers aangemeld voor dit kamp. Op vrijdag
werd er gestart met een activiteit. Verder waren er veel zwemtrainingen in het zwembad en andere
activiteiten in en naast de Zwemkolk.
Tijdens dit weekend werden ook de beste PR verbeteraars bekend gemaakt, de bekers werden later
tijdens de training uitgereikt. Aan Emma Brummelman en Mark Hiddink.
De activiteitencommissie
Bestaand uit; Sandra Jurriens, Tamara Groot Roessink, Sylvia Jurjens, Babine Brinkman en Mariska
v. Ditshuizen. Mariska is na de zomer van 2020 gestopt. Zij zorgen bij elke thuiswedstrijd erg goed
voor de zwemmers, trainers en officials en organiseren leuke activiteiten. Zorgen voor wat lekkers bij
de sinterklaasviering en de oliebollenwedstrijd,En organiseren de activiteit bij kamp. En nog veel meer.
Helaas kon dit alles door Corona dit jaar niet doorgaan.
Het seizoen 2020-2021 zijn we begonnen met 3 bijeenkomsten (dit i.v.m. niet meer dan 30p bij elkaar
in één ruimte ) met het doel de zwemmers het komende seizoen voor te bereiden en om ouders om
hulp te vragen op allerlei gebied. Er komt door de grote aantallen wedstrijden een grote druk te staan
op de trainers en onze officials. Het zou fijn zijn wanneer trainers bepaalde zaken kunnen afstaan aan
anderen. Ook zullen er echt officials bij moeten komen anders kan het zijn dat wij aan bepaalde
wedstrijden niet mee kunnen doen omdat wij geen officials kunnen leveren. Om deze reden is er ook
besloten om dit seizoen maar bij één competitie mee te gaan zwemmen i.p.v. twee. Ook willen wij
inventariseren bij de zwemmers of zij eventueel op de tijden van de minioren willen zwemmen doordat
de groep junioren/jeugd/senioren blijft groeien en er daardoor volle banen ontstaan en er bij de
minioren een merkbare krimp is en daar dus ruimte is.
Deze bijeenkomsten werden goed bezocht en daar zijn toch een aantal helpende handen uit
voortgekomen.
Monique Temmink neemt de pr administratie over.
Nadia Becker, Dianne Blok en Wim Vergunst komen helpen tijdens trainingen.

Op 4-11-2020 ging het zwembad weer dicht i.v.m. Corona om op 19-11 weer open te gaan. En op 16
december weer dicht te gaan.
Nieuwe materialen
In maart hebben wij 32 paar nieuwe flippers aangeschaft helaas hebben wij hier nog niet veel gebruik
van kunnen maken.
.
Triatlon en trimmers
De trim- en triatlonzwemmers werden ook dit jaar weer getraind door Otto Zeijpveld en na de
zomervakantie ook door Jan Commandeur Daar waar nodig met hulp van 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.
Helaas zijn dit jaar 3 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.

In het voorjaar van 2020 ontvingen wij het zeer droevige bericht dat ons zeer gewaardeerd lid en
scheidsrechter Herman Dijkman op 27-4-2020 is overleden.
Herman heeft 26 jaar lang bij vele zwemwedstrijden als kamprechter aan het bad gestaan. In zijn
eerste jaren zwommen zijn dochters bij onze vereniging en nu stond hij als trotse opa van Bente aan
de kant. Wij zullen zijn altijd vrolijke, vriendelijke aanwezigheid bij onze zwemwedstrijden heel erg
missen.

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 en te
anticiperen op uitzonderlijke situaties zoals het Corona virus,is hierbij wel op zijn plaats. Zonder jullie
inzet kan een vereniging niet draaien. Hartelijk dank daarvoor!!!

Henriet Dadema namens de zwemafdeling de Berkelduikers

