
Jaarverslag WZK Wedstrijdzwemmen 2016 

De wedstrijdcommissie van WZK wedstrijdzwemmen was in 2016 als volgt samengesteld: 
Trudy Efdée (voorzitter), Wies Simons (secretaris), Lillian Vermeulen, Carolijn Hoogenboom, Mirjam 
Franken en Izet Fraanje.  
 
Wedstrijdzwemmen is internationaal gezien een grote sport en de zwemmerspopulatie bestaat uit 
vele nationaliteiten. WZK wedstrijdzwemmen heeft een behoorlijk aantal leden van Nederlandse 
komaf, echter zijn er ook veel zwemmers afkomstig uit andere landen die via de British School of ASH 
WZK weten te vinden. De verdeling is zo’n 50% Nederlands en 50% niet-Nederlands. Het levert ons 
ook de naam op van tolerante vereniging, waar het ongeacht je afkomst, goed toeven is en waar 
iedereen een plekje kan vinden.  
De wedstrijdcommissie stimuleert het samen sporten, en het samen vrijwilliger zijn, ongeacht 
iemands afkomst. Ondanks een mogelijke taalbarrière weten wij ouders van onze leden te 
enthousiasmeren vrijwilligerstaken op zich te nemen waardoor we er samen voor zorgen dat WZK 
een bijzondere vereniging is.  
 
Groepsindeling  

In 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij gekeken is naar het aantal zwemmers per 

trainingsgroep, de verdeling van deze zwemmers over het beschikbare badwater en de ambities die 

zwemmers hebben. Hoewel de bestaande indeling jarenlang goed heeft gewerkt, moesten we 

concluderen dat een andere aanpak efficiënter zou zijn.  Het aantal trainingsgroepen is 

teruggebracht van 5 naar 3 en gezien de bezetting per trainingsuur was het mogelijk om bepaalde 

zwemmers wat vaker te laten trainen dan voorheen het geval was.  Daarnaast waren er zwemmers 

die voorheen niet alle  trainingen konden bijwonen i.v.m. een andere activiteit, door meer 

trainingsuren te bieden kunnen zij effectief vaker in het bad zijn. Door dit nieuwe systeem hoeven er 

door het jaar heen ook minder zwemmers door te stromen naar een andere groep en andere 

trainingsdag zodat er minder conflicten zijn met de andere activiteiten die de leden hebben. Voor de 

trainers betekent het in de praktijk wel dat zij flexibeler moeten zijn met de indeling van zwemmers 

per baan om de trainingen goed te laten verlopen. De nieuwe groepsindeling is per 1 augustus 

ingegaan.  

 

Wedstrijden  

WZK wedstrijdzwemmen heeft in 2016 deelgenomen aan 52 wedstrijden verdeeld over het jaar. De 

wedstrijden zijn gericht op diverse doelgroepen: SwimKick t/m de Nederlandse Kampioenschappen. 

Bij de samenstelling van de wedstrijdkalender is dan ook rekening gehouden met de verschillende 

niveaus van de zwemmers.  

De KNZB heeft m.i.v. seizoen 2016-2017 een aantal circuits in het leven geroepen:  

 

1. SwimKick-Minioren circuit,  

2. het Minioren-junioren circuit en  

3. het Junioren-jeugd circuit.  

 

De eerste twee circuits worden door Regio West georganiseerd en het derde circuit door 

verenigingen waaronder WZK. Met deze circuits staan er per seizoen 4 wedstrijden voor de SwimKick 

zwemmertjes op het programma, 8 wedstrijden voor de Minioren, 8 wedstrijden voor de Junioren en 

4 voor de Jeugdzwemmers. Uiteraard komen deze wedstrijden naast de wedstrijden die al menig jaar 

op onze kalender staan (zoals Verenigingscompetitie, Niveauwedstrijden, Meerkamp). Met name de 

Junioren-Jeugdwedstrijden zijn verfrissend aangezien er zowel series als finales tijdens deze 



wedstrijden gezwommen wordt. Dat is nieuw voor de WZK zwemmers en wordt als zeer positief 

ervaren.  

 

Communicatie  

Gedurende het gehele jaar zijn er nieuwe wedstrijdzwemmers. Met de ouders van deze nieuwe 

leden is voorafgaand aan het lidmaatschap al meerdere keren contact via de mail. Allereerst over een 

test die afgelegd moet worden voor men kan gaan wedstrijdzwemmen, vervolgens over de 

resultaten van de test. Als iemand kan starten in een van de trainingsgroepen, ontvangt men een 

inschrijfformulier en informatieboekje via de mail. Het merendeel van de inschrijfformulieren 

worden ingevuld teruggestuurd voor de eerste training.  

 

Een aantal keer per jaar is er een bijeenkomst voor de ouders van nieuwe zwemmers waar een 

toelichting wordt gegeven over wat men van de wedstrijdcommissie mag verwachten en wat WZK 

van zwemmers en ouders wordt verwacht. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en voorkomen 

dat er met name in het eerste jaar onduidelijkheid is over bepaalde zaken.  

 

Tijdens de zomerstop hebben alle zwemmers/ouders een persoonlijke mail ontvangen waarin is 

aangegeven voor welke wedstrijden men in seizoen 2016-2017 wordt uitgenodigd. Omdat er zoveel 

verschillende wedstrijden zijn voor diverse doelgroepen, zorgt dit ervoor dat men vooraf precies 

weet op welke datum men een wedstrijd heeft.  

 

Al verschillende jaren ontvangen de zwemmers zo’n drie weken voor een wedstrijd een persoonlijke 

uitnodiging en men kan dan tot een bepaalde datum afmelden. M.i.v. dit jaar ontvangt men een 

aantal dagen voor de wedstrijd een extra mail met het digitale programmaboekje (papieren 

programmaboekjes zijn er niet meer). Het levert een praktisch voordeel op: waren er voorheen 

zwemmers die “vergeten” waren dat ze een wedstrijd hadden, niet kwamen opdagen en een boete 

kregen, nu worden ze een paar dagen vooraf nog een keer erop geattendeerd dat  er een wedstrijd is 

waar ze verwacht worden.  

 

Financiën 

Hoewel financiën de primaire verantwoordelijkheid van de penningmeester van onze vereniging zijn, 

zijn er een aantal zaken die vanuit WZK wedstrijdzwemmen het vermelden waard zijn.  

 

Allereerst dragen alle zwemmers € 2,- per wedstrijd bij wat op jaarbasis met ruim 50 wedstrijden en 

140-150 zwemmers een mooie bijdrage is aan het startgeld dat betaald moet worden. Zwemmers die 

te laat afmelden of die niet komen opdagen betalen naast de genoemde € 2,- ook de administratieve 

heffingen die de KNZB oplegt, vermeerderd met een administratieve heffing voor WZK. De 

administratie voor de bijdragen startgelden & administratieve heffingen wordt per seizoen verwerkt 

i.p.v. per kalenderjaar en voor seizoen 2015-2016 hebben de zwemmers ruim € 2.000,- bijgedragen 

aan startgelden en ongeveer € 1.000,- aan de administratieve heffingen.   

 

In 2016 ontvingen wij van de KNZB € 600,- voor de organisatie van de Regionale 

Schoolzwemwedstrijd. Door deze bijdrage was het toernooi kostendekkend.  

 

Techniek Academie 

Al enige jaren heeft WZK Diplomazwemmen te maken met teruglopende ledenaantallen.  Voor WZK 

Wedstrijdzwemmen was dat goed merkbaar tijdens de trainingen op maandag waar beide afdelingen 

het halve bad ter beschikking hebben. Bij zwemvaardigheid lagen er slechts enkele kinderen in het 



water, bij wedstrijdzwemmen puilen de banen uit en is er een wachtlijst. Er is gekeken hoe we samen 

kunnen zorgen dat de kinderen van de wachtlijst toch aan WZK verbonden kunnen worden en er 

voldoende inkomsten voor de vereniging genereren. De oplossing is gevonden in het opstarten van 

een cursus: de WZK Techniek Academie. Een groepje van 11 kinderen is gestart met een pasklaar 

programma waarin wekelijks een onderdeel van het zwemmen centraal staat. De cursus duurt 24 

weken, wordt gegeven in een lege baan die door te weinig diplomazwemmertjes niet gebruikt maar 

wel betaald wordt en de les duurt een half uur. Voor deelname aan de cursus wordt bij aanvang  

€ 180,- betaald en heeft in 2016 voor een mooie bijdrage aan de verenigingsbegroting gezorgd.  De 

Techniek Academie is tevens een mooi voorbeeld hoe de verschillende afdelingen binnen WZK hun 

krachten kunnen bundelen.  

 

Resultaten van wedstrijden 

In 2016 hebben de beginnende zwemmers deelgenomen aan de JIO en Swimkick wedstrijden. Het 

zijn laagdrempelige wedstrijdjes waarbij de zwemmers op een positieve manier kennis kunnen 

maken met het fenomeen “wedstrijd”. De fouten die zij maken worden niet bestraft door een 

diskwalificatie, er staat wel een omschrijving in de uitslag van een wedstrijd wat er mis ging en daar 

kunnen de trainers mee aan de slag. En heel belangrijk: de kans om een felbegeerde medaille te 

winnen is bij deze wedstrijdjes best groot!  

 

WZK heeft zeer verdienstelijk gezwommen in de Verenigingscompetitie. In seizoen 2015-2016 

zwommen we in de landelijke C-competitie en zijn op een fraaie 9e plaats geëindigd. Dat is de beste 

klassering ooit! In het najaar van 2016 zijn de eerste 2 wedstrijden van de competitie 2016-2017 

gezwommen en staan 11e van de 30 deelnemende verenigingen. Uiteraard is het doel om ook in het 

komende seizoen in de C-competitie te kunnen starten.   

In 2016 was WZK vertegenwoordigd op de Europese kampioenschappen voor masters in Londen. 5 

zwemmers in de leeftijd van 25 jaar en ouder hebben deelgenomen aan dit grote toernooi waar in 

totaal 16.000 deelnemers waren en gelijktijdig in 2 baden gezwommen werd. Een fantastische 

ervaring voor onze zwemmers om in het prachtige Olympische bad te kunnen zwemmen!  

 

Records, bekers en kampioenen 

In 2016 zijn er 31 individuele en 11 estafette clubrecords gezwommen.   

 

De clubkampioenen 2015/2016 waren: 

Meisjes: Eva Kerdel 

Jongens: Tommy Kerdel 

Dames: Michelle Bellekom 

Heren: Bart Drechsel 

 

De puntenbekers gingen seizoen 2015/2016 naar; 

Meisjes onder de 10 jaar; Jocelyn Bizic 

Meisjes onder de 12 jaar; Eva Kerdel 

Meisjes onder de 14 jaar; Paige Lovelace 

Meisjes onder de 16 jaar; Moira Loechteken 

Dames; Lucy Kirkwood 

 

Jongens onder de 10 jaar; Pjotr Simons 

Jongens onder de 12 jaar; Tommy Kerdel 

Jongens onder de 14 jaar; Maximillian Lopes Cardozo 



Jongens onder de 16 jaar; Tanner Brooks 

Heren; Francisco Boersma 

 

Verder zijn er speciale bekers uitgereikt. Deze gingen naar: 

Lidy Conradi-bokaal (aanmoediging zwemmer miniorenleeftijd): Fianne Jongbloed 

Ron Verroenbeker (aanmoedigingsprijs):  Wolter Bruinsma 

Annie van der Lugt trofee (meeste punten): Eva Kerdel 

Pechprijs: Karin Simons 

 

Schoolsportwedstrijden 

WZK wedstrijdzwemmen heeft in januari 2016 het lokale scholenzwemkampioenschap 

georganiseerd. Het evenement dat al sinds 1963 door onze vereniging wordt georganiseerd levert 

altijd veel enthousiaste reacties van basisschoolleerlingen, ouders en leerkrachten op.  

Omdat de Wassenaarse scholen in de afgelopen jaren wel erg goed  presteerden bij de regionale en 

landelijke schoolzwemwedstrijden, vond de wedstrijdcommissie van WZK het een goed plan om de 

regionale wedstrijd te gaan organiseren. En dat bleek een groot succes te zijn. In vroegtijdig stadium 

was er al overleg met de KNZB en met een enthousiaste ploeg vrijwilligers is het een onvergetelijk 

evenement geworden. Met de kennis en ervaring die er nu is, is ook besloten in 2017 het regionale 

toernooi te organiseren.    

 

Vrijwilligers 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers draait het wedstrijdzwemmen goed.  

In en om het bad is het trainersteam o.l.v. Lillian Vermeulen verantwoordelijk voor goede trainingen. 

Lillian is als hoofdtrainer verantwoordelijk voor alle trainingen, bereidde alle trainingsschema’s voor 

en was bij het merendeel van de trainingen aanwezig. Het vaste team bestaat verder uit Patrick 

Bleijie, Carolijn Hoogenboom, Mirjam Franken en Izet Fraanje. Daarnaast zijn er diverse ouders en 

ervaren zwemmers die trainingen waar nodig ondersteunen langs het bad.  

 

Er zijn binnen de wedstrijdafdeling meerdere mensen die in het bezit zijn van een EHBO diploma, 

AED certificaat en BHV. Tijdens trainingen is er altijd minimaal 1 persoon aanwezig die over deze 

kennis beschikt.  Ook heeft het trainerscorps in januari de jaarlijkse zwemtest succesvol afgelegd. 

 

Achter de schermen wordt uiteraard ook het nodige geregeld. Het secretariaat van het 

wedstrijdzwemmen wordt sinds 2002 door Wies Simons verzorgd. Als blijk van waardering is zij door 

haar medecommissieleden in 2016 voorgedragen als Wassenaars vrijwilliger van het jaar.  

 

Om deel te nemen aan wedstrijden moet WZK zorgden voor officials. Al zeker 10 jaar lang blijkt dit 

problematisch te zijn. Al jarenlang is er sprake van een tekort aan officials waardoor er behoorlijke 

druk lag bij de kleine groep officials om te zorgen dat onze zwemmers mee konden doen aan 

wedstrijden. Wat zou het mooi zijn om in het jaarverslag over 2017 te vermelden dat dit niet langer 

een issue is. Alle ideeën om dit probleem te tackelen zijn van harte welkom!   

 

Ook zijn de nodige medewerkers nodig bij het organiseren van en meedoen aan wedstrijden. Daarbij 

kan gedacht worden aan ploegleiders, mensen die briefjes lopen, medailles uitdelen, speaker zijn, 

het bad- op en afbouwen, drankjes rondbrengen, programma’s verkopen etc.  In 2015 was het niet 

altijd gemakkelijk om voldoende vrijwilligers te regelen, in 2016 is dit gelukkig soepeler verlopen.  

   

 


