
 
Jaarverslag Berkelduikers Zwemmen 2021  
 
Voor u ligt het jaarverslag van de afdeling Zwemmen van de Berkelduikers over 2021. 
 
Het jaar 2021 is wederom een bewogen jaar geweest vanwege de COVID-19. We hebben 
periodes niet, nauwelijks en/of ‘normaal’ kunnen trainen.  
 
Trainingen 
Aan het begin van het jaar hebben we niet getraind, omdat het zwembad gesloten was. In 
maart zijn we gestart met landtrainingen op het terrein naast het zwembad. Dit was voor de 
jeugdleden van de gehele vereniging. 
 
Half april zijn we gestart met trainingen in openluchtbad ‘De Meene’ in Ruurlo. Een goede 
maand later mochten we weer binnen trainen bij ‘De Beemd’ in Lochem.  
 
Na de zomer hebben we nog enkele weken kunnen trainen, vervolgens een periode alleen 
op de zaterdagochtend en vervolgens ging het zwembad wederom dicht. 
 
Hoofdtrainers 
Aan het einde van het seizoen 2020-2021 hebben we afscheid genomen van Henriët 
Dadema als hoofdtrainer. Albert Bolink is als hoofdtrainer doorgeschoven van de Minioren 
naar de Junioren/Jeugd/Senioren en voor de Minioren is er een nieuwe hoofdtrainer gestart, 
Robin Stammes.   
 
Wedstrijdsecretariaat: 
Marthy Stegeman regelt het wedstrijdsecretariaat. Hierin wordt ze ondersteunt door  
Roald Tiggelaar en Samantha Geerdink. Zij coördineren de zwemofficials en ondersteunen bij 
de limietwedstrijden voor de zwemselectie. Robin Stammes ondersteunt bij de 
wedstrijden/kampioenschappen voor de Minioren en zo ondersteunen Albert & Daniëlle 
Bolink bij de wedstrijden/kampioenschappen voor de Junioren/Jeugd/Senioren. 
Afgelopen jaar hebben ze de afspraken rondom de verschillende wedstrijden vastgelegd in 
een document. Het komende seizoen gebruiken ze het document, evalueren het regelmatig 
en stellen evt. bij.  
 
Monique Temmink houdt de pr tijden van de selectiezwemmers bij.  
 
Officials 
Afgelopen jaar zijn er geen cursussen voor officials geweest. Er zijn wel weer een aantal 
ouders die hiermee willen starten. Er zijn ook enkele gestopt met als voornaamste reden het 
stoppen met zwemmen van hun kind(eren).  
Het is wel van belang het aantal gespreid te houden over de leeftijdsklasse van de 
zwemmers om mee te kunnen blijven doen met wedstrijden en om officials bij de wedstrijd 
van hun kind(eren) te laten klokken.  
 
De activiteitencommissie   
In deze commissie zitten Tamara Groot Roessink en Sylvia Jurjens.  



In het afgelopen jaar hebben ze weinig in actie (kunnen) komen. Bij een aantal 
thuiswedstrijden hebben ze gezorgd voor een drankje en een hapje en bij het trainingskamp 
hebben ze de vrijdagavondactiviteit georganiseerd.  
 
PR 
Een 3-tal enthousiaste zwemmers, Lonneke Gieteling, Isa van Ditshuizen en Emma Klein 
Heerenbrink; hebben de PR van het zwemmen opgepakt. Ze hebben een promotiefilmpje 
gemaakt en houden de social media voor de afdeling bij.  
 
Vrijwilligers 
Naast bovenstaande mensen hebben veel ouders geholpen bij de verschillende activiteiten 
van de Berkelduikers. Als chauffeurs naar wedstrijden, helpen met kaartjes lopen bij een 
thuiswedstrijd en/of badopbouw etc.  
 
Door ieders inzet hebben de zwemmers van de Berkelduikers in 2021  kunnen deelnemen 
aan, trainingen, wedstrijden en zwemkamp.  
 
Zwemgroepen & trainers: 
 
Dolfijngroep 
Op dinsdagavond trainen de jongste zwemmers onder leiding van Marijke Teeuwen en Robin 
Stammes. Zij krijgen hulp van een groot aantal enthousiaste jeugdleden van de selectie: 
Nynke van Leeuwen, Pien Ooijman, Femke Bolink, Imke Temmink, Ilse Dadema, Dominique 
Groot Roessink, Marloes Berenpas en Anne Vergunst.  
Daarnaast is Saskia Beunk van de Waterpolo om de week aanwezig om de zwemmers te 
laten kennismaken met de Waterpolo.  
Afgelopen jaar zijn er geen Dolfijnwedstrijden geweest. Wel hebben ze dit jaar kunnen 
meezwemmen met een door ons zelf georganiseerde wedstrijd aan het einde van het 
seizoen.  
 
Minioren Selectie 
Dit zijn de zwemmers uit de instroomgroep en de jongste selectiezwemmers tot 11 jaar.  
Zij trainen op dinsdagavond, donderdagavond en zaterdagochtend. 
Bij de minioren wordt training gegeven door:  Robin Stammes, Albert Bolink, Carla van 
Leeuwen, Rick Groot Roessink, Nynke van Leeuwen, Pien Ooijman, Femke Bolink, training en 
krijgen ze hulp van hulptrainers Isa van Ditshuizen, Emma Klein Heerenbrink, Marjolein 
Maats en Frans-Willem Niesink. 
 
Recreanten groep 
In 2021 hebben we één zwemmer bij de recreanten. Hij traint mee met de minioren 
selectie.    
 
Junioren/Jeugd en SeniorenSelectie 
Dit zijn de selectiezwemmers vanaf 11 jaar.  Zij trainen op de maandagavond of 
dinsdagavond, de donderdagavond en de zaterdagochtend.  
Ze worden getraind door: Albert Bolink, Robin Stammes, Carla van Leeuwen, Dinand 
Bleumink, Rick Groot Roessink. 



Een klein groepje senioren selectie zwemmers traint (ook) op donderdag tijdens de 
trimgroep van Otto Zeijpveld.  
 
Trainers Cursus 
Robin Stammes  trainers cursus 3. 
Nynke van Leeuwen, Pien Ooijman en Femke Bolink zijn gestart met trainers cursus 2.  
 
 
Overzicht zwemwedstrijden 
In 2021 hebben de zwemmers (jong en oud) meegedaan aan een aantal wedstrijden. Helaas 
werden de meeste wedstrijden in 2021 geannuleerd door de maatregelen rondom  
COVID-19. 

. 

• Miniorencircuit;   
In dit circuit zwemmen beginnende zwemmers en wordt er gezwommen met Livo 
Lichtenvoorde en de Groenlose zwemvereniging. In 2021 is er geen wedstrijd 
gezwommen vanweg COVID-19. 

• Minioren Clubmeet 
Aan het einde van het jaar hebben er 2 wedstrijden plaatsgevonden in Zwolle. Hieraan 
deden 10 verenigingen mee.  

• Nationale Zwemcompetitie  
De Berkelduikers zwemmen met één team mee in de Nationale Zwemcompetitie A-
klasse. Hierin zwemmen we samen met  Het Ravijn Nijverdal, OZ&PC Oldenzaal, WS 
Twente2 Hengelo(Ov.). Afgelopen jaar zijn er twee wedstrijden doorgegaan.  

• Junioren/Jeugd Circuit – Junioren/Jeugd/Senioren 
Begin 2021 was het nog het Junioren/Jeugd Circuit. Er heeft geen wedstrijd 
plaatsgevonden. In het seizoen 2021-2022 is het Junioren/Jeugd?Senioren, afgekort JJS 
getsart. Hierin zwemmen we samen met Aquapoldro Apeldoorn en Octopus-ZVV 
Wapenveld/Vaassen.  
Einde van het jaar hebben we één weddstrijd kunnen zwemmen.  

• Gelderse (Estafette) Kampioenschappen  
Allen geannuleerd. 

• Nederlandse Estafette Kampioenschappen Eindhoven 
Geannuleerd 

• Junioren Swim Cup 
Geannuleerd 

• Lange afstand wedstrijd oktober 
Geannuleerd  

• Clubkampioenschappen 
Geannuleerd 

• Clubrecordwedstrijden 
Geannuleerd 

• Nordhorn 
Geannuleerd 

• Limietwedstrijden 
Tijdens deze wedstrijden is het mogelijk voor zwemmers om tijden te kunnen 
zwemmen om zich te plaatsen voor een kampioenschap. 



De inschrijfkosten zijn voor eigen rekening.  We hebben in 2021 met een aantal 
wedstrijden mee kunnen doen. 

• Vrolijkheid Swim 
Door de zwemvereniging in Zwolle werd eind oktober een 2-daagse zwemwedstrijd 
georganiseerd waaraan een aantal zwemmers heeft meegedaan. Dit was weer een 
eerste wedstrijd na een hele lange periode van geen wedstrijden en/of trainingen. 

• Top daagt uit 
Op zaterdag 10 juli hebben we als vereniging een interne wedstrijd georganiseerd op 
verzoek van de KNZB. Dit was op dat moment weer mogelijk. Hieraan hebben alle 
zwemmers van de Dolfijnen t/m Senioren aan mee mogen doen.  
 
 

Zwemkamp 
Van vrijdag 27 t/m zondag 29 augustus heeft het jaarlijkse zwemkamp weer plaats 
gevonden. We hebben zwemtrainingen gehad in het openluchtbad ‘De Meene’ in Ruurlo, 
het 50m bad in het ‘Twentebad’ in Hengelo en in ons eigen zwembad ‘De Beemd’. De 
overnachtingen waren in het clubhuis van de Scouting ‘Graaf Otto Groep’ tegenover het 
zwembad.  
De opzet is lekker veel trainen & activiteiten doen! De bedoeling is elkaar leren kennen & 
een gezellige sfeer maken! 
 
 
Bedankt 
Een dankwoord aan iedereen!! Trainers, officials, vrijwilligers/ouders, die het mogelijk 
maken om onze kinderen deel te kunnen laten nemen aan trainingen,  wedstrijden en 
andere activiteiten. Afgelopen jaar hebben we weer met zijn allen goed weten te  
anticiperen op een uitzonderlijke situatie. Een extra dank je wel is hierbij wel op zijn plaats!! 
Zonder jullie inzet kan onze vereniging niet draaien. Hartelijk dank daarvoor!!! 
 
 
Robin Stammes en Albert Bolink, hoofdtrainers zwemafdeling De Berkelduikers 


