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Samenstelling & Taken 
Voorzitter Angela Giezen              

Leiden, agenderen vergadering en vertegenwoordigen zwemcommissie
in bestuur

Contactpersoon Hanneke Heymen
Contacten onderhouden met officials, verstuurd de inschrijvingen naar
de verenigingen en organiseert de trainersevaluaties

Lid Martijn Giezen
Inbreng trainerszaken en inschrijven wedstrijden 

Lid Berto Grefte
Inbreng official- en regiozaken 

Lid Caroline Langeweg
Kaderbeleid, trainingsweekend, contacten onderhouden met
ploegleiders en voorheen coördineren zwemmen te Varsseveld.

Recrea-actief Lies ten Brink
Treedt op als contactpersoon voor de recrea-actieve groep

Gestopt in 2013: Vera Frericks. Bij deze nogmaals bedankt voor je inzet en bijdragen.

Wedstrijden
A-competitie
In deze competitie zijn de clubs verdeeld in poules. In totaal worden er 5 wedstrijden gezwommen
met diverse nummers op het programma. Per programma tellen de 2 tijdsnelste voor de punten.
De wedstrijd is voor de A-selectie waarvan maximaal 3 zwemmers per programma, per club, zich
mogen inschrijven. Lege plaatsen worden opgevuld met zwemmers van de B-selectie. De
zwemmers moeten 11 jaar of ouder zijn om mee te doen. Bij de Gelderse competitie wordt de
sterkste opstelling berekend en opgesteld .

In het eerste seizoen (2012-2013) in de A-competitie is de ploeg op een super 4e plaats geëindigd.
Eind 2013 staat onze ploeg vierde, met zicht op de derde plaats.
 
Zeskampen  
Bij de zeskampwedstrijden is het voor iedereen mogelijk zijn of haar tijd te verbeteren. Voor deze
wedstrijden is geen puntentelling, dit om onderlinge rivaliteit te vermijden. Bij deze wedstrijd gaat
het niet om een bepaalde competitie. Een van de wedstrijden bestaat alleen maar uit lange
afstanden. Bij de laatste zeskamp kunnen er medailles worden verdiend. Om mee te doen dien je
minimaal 8 jaar te zijn. 
Deze wedstrijden worden door 5 verenigingen gezwommen. In 2013-2014 zijn de deelnemende
zwemverenigingen  DOS (gestopt), Natare, Schuurman BRC, LIVO, ZV Overbetuwe en ZPCM.
Er wordt elke keer goed gezwommen. 

Limietwedstrijden
Bij de limietwedstrijden wordt er voor de zwemmers gekeken of ze vlakbij of al onder een limiet
zitten voor een Gelderse of Nederlandse Kampioenschap. Indien dit het geval is dan worden ze
ingeschreven.  

Recreatieve wedstrijden (Dol-fijn wedstrijden) 
Deze wedstrijd wordt gezwommen met diverse clubs in de buurt. Bij deze  wedstrijden doen met
name beginnende zwemmers de ervaring van wedstrijdzwemmen op. Er staan steeds 2 slagen op
het programma en een leuke afsluitende estafette.

Kampioenschappen
De club heeft in het jaar 2013 aan de volgende Kampioenschappen meegedaan:



GWK Gelderse Winter Kampioenschappen (de kampioenschappen in de winter)
18 starts, 13 PR’s, 1 gouden, 3 zilveren en 1 bronzen medaille.

NJKkb Nederlands Junioren Kampioenschappen korte baan
8 starts, 4 pr´s, 4 zilveren medaille

NMKkb Nederlands Masters Kampioenschappen korte baan
41 starts, 17 pr’s, 4 gouden, 5 zilveren en 2 bronzen medailles

GWBK Gelderse Winter B-kampioenschappen 
42 starts, 29 PR’s, 6 gouden, 7 zilveren en 4 bronzen medailles.

GLAK Gelderse Lange AfstandenKampioenschappen (afstanden langer min. 400m)
27 starts, 17 PR’s, 2 gouden, 4 zilveren en 7 bronzen medailles.

GSK Gelderse Sprint Kampioenschappen (alle 50 meters en 100 meter wisselslag)
31 starts, 14 PR’s, 4 zilveren en 3 bronzen medailles

NMKlb Nederlands Masters Kampioenschappen lange baan
70 starts, 42 pr’s, 2 gouden, 4 zilveren en 2 bronzen medailles

GK Gelderse Kampioenschappen (de kringkampioenschappen in mei)
53 starts, 49 PR’s, 5 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen medaille

GBK Gelderse B-kampioenschappen 
49 starts, 34 PR’s, 12 gouden, 6 zilveren en 2 bronzen medaille (en beste club 
in ploegenklassement). 

NJKlb Nederlands Junioren Kampioenschappen lange baan
8 starts, 7 pr´s, geen medailles

EMK Europese Master Kampioenschappen (voor alle zwemmers vanaf 20 jaar)
24 starts, 12 PR’s, een 4e plek estafette (Hanneke, Esther, Wilma en Marije) 

GMK Gelderse Master Kampioenschappen (voor alle zwemmers vanaf 20 jaar)
105 starts, 53 PR’s, 34 gouden, 25 zilveren en 10 bronzen medaille (en tweede club
in ploegenklassement)

Masters
Het groot aantal starts op de GMK houdt verband met de toename van het aantal zwemmers in de
Mastersgroep. Deze groep traint gelijktijdig met de recreanten 2x per week.Per maand komen er
nieuwe leden bij. Ook neemt een aantal masters deel aan masterswedstrijden.

Prestatiemedailles
Er zijn prestatiemedailles uitgereikt aan Silke Holkenborg en Dennis Bosma omdat zij op
meerdere afstanden in de top 10 van Nederland staan in hun leeftijdscategorie. 

Kanaaloversteek
Roel van Beek heeft een poging gedaan om het Kanaal over te zwemmen. Helaas is dit niet gelukt.

Open water wedstrijden
Deze zomer is er niet aan diverse Openwater wedstrijden deelgenomen. 

Overige
In 2013 is Eric Holkenborg met de trainerscursus niveau 2 begonnen.

Mededelingen
� In 2013 zijn er enkele leden van andere verenigingen lid geworden van onze vereniging.

� Ondanks alle successen hebben eind 2013 enkele leden zich (helaas) afgemeld.
� De masters en de selectie zijn het jaar 2014 weer goed begonnen!


