
 

Jaarverslag Berkelduikers Zwemmen onderdeel Trimmen en Triatlon 

Aanvulling aan het eerder uitgebrachte jaarverslag Zwemmen dat over de Selectie ging, waar dit deel 
ontbrak. 

De trainingen stonden dit jaar onder leiding van Jan Commandeur en Otto Zeijpveld met vaste hulp 
van Riny Zeijpveld en vonden plaats op maandag- en woensdagavond en zaterdagmorgen. 
(Tijdens de beperkingen in de Coronatijd kwam daar de zondagmorgen bij). 
De opkomst bij de trainingen was ondanks de beperkingen over het algemeen goed te noemen. Zelfs 
mensen uit de risicogroepen wisten de weg naar de trainingen te vinden, wat aangeeft dat men 
vertrouwen had in de organisatie en coördinatie van de trainingen zoals die vanuit de vereniging was 
opgezet. 

Corona: 
Ook voor deze groepen heeft de regelgeving omtrent Corona extra inspanningen t.a.v. planning en 
inrichting van de trainingen gevraagd. Veel steun is daarbij ondervonden van Jolanda Schouten 
(triatlongroepen), Gerben de Groot (trimgroepen maandag en woensdag) en Hans Krens (zaterdag). 
Jolanda, Gerben en Hans bieden nu ook nog steeds ondersteuning bij het plannen van 
toezichthouders bij de trainingen. 
Door aanscherping van de regels dienen wij naast de trainer altijd te zorgen voor een toezichthouder 
(vereiste voor het huren van badruimte vanuit zwembad De Beemd).  

Activiteiten: 
In de Coronatijd voelden veel leden nog meer dan normaal het gevoel om “samen” aan activiteiten 
mee te doen of iets te organiseren. Omdat er veel niet doorging (denk aan triatlon, 
zwemevenementen, e.d.) werd er zelfs onderling nog wel iets georganiseerd, bijv. een zwemtocht 
van Borculo naar Lochem in de Berkel. 
Ook uitte de saamhorigheid zich in bijv. extra aandacht voor elkaar ingeval van ziekte. Spontaan een 
bezoekafspraak of een kaartje werd tijdens de training geregeld. 

Evenementen: 
Vooral vanuit de triatlongroep is er nog een “competitiegevoel”. Ondanks Corona gingen er nog wel 
een aantal evenementen door, waaraan verschillende leden hebben deelgenomen. Enkele 
voorbeelden: 
#triatlon van sprint tot volledige  
#lange afstandszwemwedstrijden/recreatieve zwemtochten in binnen- en buitenland 
#Swimrun wedstrijden 
#Open Nederlands Kampioenschap openwaterzwemmen (de enige KNZB openwaterwedstrijd die 
doorging) 

Bij de diverse evenementen werden door De Berkelduikerleden goede prestaties neergezet, de 
trainingen in De Beemd zullen daar zeker aan hebben bijgedragen. 

Vermeldenswaard is dat Riny Zeijpveld tijdens het ONK openwaterzwemmen een 2e plaats heeft 
behaald op het onderdeel 3 km vrijeslag master dames 60+. 
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