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JAARVERSLAG BESTUUR 2019 
 

Het bestuur van Oceanus werd in 2019 door de volgende personen gevormd: 

Voorzitter:     Kees Reijnders  

Secretaris:    Vacant  

Penningmeester:   Johan Joore 

Leden:    Adrie Berk         (triathlon) 

    Lars Houdijk         (waterpolo) 

    Aage Vermeeren en Ton Kleijberg   (recreatie) 

   
 

Het bestuur is in 2019 zeven maal voor vergadering bijeen geweest. In het bestuur zijn niet alle 

commissies formeel vertegenwoordigd in het bestuur.  

Er was één ALV met een magere opkomst. 

 

Commissies 
 

Alle geledingen binnen de vereniging hebben in 2019 met een eigen commissie of coördinator 

gefunctioneerd. Doel van deze commissies/coördinatoren is het aansturen van de activiteiten van de 

diverse afdelingen binnen de vereniging waardoor het verenigingsbestuur zich kan concentreren op 

haar algemene bestuurstaak. Voor verslagen van de activiteiten per afdelingen wordt verwezen naar 

de jaarverslagen van de commissies, deze verslagen worden u nagezonden. 

Er is vier keer een overleg geweest met de verschillende afdelingen. Dit werd positief bevonden. Hier 

wordt in 2020 een vervolg aan gegeven. 

Wat minder goed loopt is de vertegenwoordiging vanuit de zwemcommissie in het bestuur. 

Wenselijk is om iemand uit de zwemcommissie in het bestuur te hebben.  

Er is overleg geweest met de ESA over verschillende punten zoals badwaterhuur, subsidie etc. 

 

Financiën 
 

Voor het financiële jaarverslag verwijs ik naar het verslag van de penningmeester. 

 

 

Bestuurssamenstelling 2019‐2020: 
 

FUNCTIE  NAAM  VERKIESBAAR IN  Diversen 

Voorzitter  Kees Reijnders  2021   

Penningmeester  Johan Joore  Nee   

Secretaris  VACANT    In 2019 is Margreet van der Pol 

gekozen in de ALV tot secretaris  

Lid 1 Triathlon  Adrie Berk  2021   

Lid 2 Waterpolo  Lars Houdijk  2021   

Lid 3 Recreatie  Ton Kleijberg  2022   

Lid 4 Wedstrijdzwemmen  VACANT     
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Volgens de statuten worden bestuursleden gekozen voor de tijd van drie jaar. Wie in een tussentijdse 
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Daaruit volgt dat 
bestuursleden volgens bovenstaand rooster aftredend zijn.  

Ledenaantal: 

1 januari 2019:  439 

31 december 2019:   479 

 

Visie en missie 

In 2019 is het bestuur begonnen met de bedenken waar wij als vereniging op lange(re) termijn naar 

toe willen.  

De basisvragen: 

Dit leverde een aantal vragen/punten op zoals: is de badurenverdeling nog wenselijk zoals die nu is? 

Afdelingen integreren met elkaar? Communicatie tussen afdelingen, vrijwilligersbeleid, 

teamwerk/samenwerken, betrokkenheid leden, beeldvorming naar leden en sponsoren, activiteiten 

zoals ASM etc. 

Er is een enquête gehouden met een goede respons. 

Echter door tussenkomst Covid‐19 is dit naar de achtergrond gegaan aangezien er andere zaken 

geregeld moesten worden. In 2020 wordt dit opgepakt.  

 

ESA ‐ sportakkoord 

Er zijn meerdere overleggen geweest met de ESA om de samenwerking nog beter te maken. Er zijn 

verschillende punten besproken zoals badhuur, activiteiten, promotie Oceanus, financiën, 

samenwerking 

Ook zijn we als vereniging gevraagd mee te denken in het sportakkoord van de gemeente Aalsmeer. 

Dit traject gaat starten in 2020. 
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ALV 2020, Financieel jaarverslag 2019 
Verlies en winst 
Rekening  Debet W&V  Credit W&V  Saldo W&V 

Vrijwilligersbijdrage  € 6.538    € 6.538

Opleidingskosten  € 182    € 182

Representatie kosten  € 954    € 954

Reclame en advertentie  € 2.140    € 2.140

Contributies/abonnementen  € 260    € 260

Bankkosten  € 612    € 612

Licentierechten  € 78    € 78

Indirecte kosten  € 10.764 € 0 € 10.764

Inkoop badhuur trainingen  € 89.668    € 89.668

Inkoop badhuur wedstrijdzwemmen  € 4.160    € 4.160

Inkoop badhuur waterpolo wedstrijden  € 10.670    € 10.670

Inkoop Badhuur Opleidingen  € 767    € 767

Inkoop badhuur overig     € 66 ‐€ 66

inkoop droogtraining  € 259    € 259

Inkoop badhuur promotie oceanus  € 441    € 441

badhuur subsidie     € 4.172 ‐€ 4.172

Inkoop badwater triatlon extra  € 306    € 306

Badhuur  € 106.270 € 4.238 € 102.032

Inkoop KNZB contributie  € 14.849    € 14.849

Inkoop KNZB kosten  € 3.877    € 3.877

Inkoop KNZB boetes  € 343    € 343

KNZB af te dragen startgelden  € 930    € 930

KNZB  € 19.998 € 0 € 19.998

Inkoop NTB contributie leden  € 2.502    € 2.502

Ntb contributie vereniging  € 108    € 108

Inkoop zwem wedstrijd en organisatie kosten  € 455    € 455

Inkoop waterpolo wedstrijd en organisatie kosten     € 41 ‐€ 41

startgeld te betalen  € 51    € 51

Betalingsverschillen cred  € 4    € 4

Overige kosten  € 3.119 € 41 € 3.078

Training deel contributie     € 109.806 ‐€ 109.806

Doorberekende KNZB contributie     € 7.533 ‐€ 7.533

Waterpolo wedstrijdbijdrage     € 6.556 ‐€ 6.556

Contributie  € 0 € 123.896 ‐€ 123.896

Startvergunning     € 4.850 ‐€ 4.850

Startgeld te verrekenen     € 1.934 ‐€ 1.934

Doorbelaste kleding kosten     € 2.140 ‐€ 2.140

Doorbelaste KNZB kosten     € 44 ‐€ 44

Doorbelaste NTB contributie     € 2.495 ‐€ 2.495

betalingsverschil debiteuren  € 0    € 0

Overige opbrengsten     € 460 ‐€ 460

Overige inkomsten  € 0 € 11.923 ‐€ 11.923

Resultaat dit boekjaar        € 54
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ALV 2020, Financieel jaarverslag 2019 
Balansen per 1 januari en 31 december 2019 

 

    31 december 2019   1 januari 2019 
A. Vaste activa        
I.   Immateriële vaste activa €. € 0  €. € 0   
II.  Materiële vaste activa -. € 0  -. € 0   
III. Financiële vaste activa -. € 0  -. € 0   
IV. Som der vaste activa €. € 0    €. € 0

         
B. Vlottende activa       
I.   Voorraden  €. € 0  €. € 0   
II.  Vorderingen en overlopende activa       
  Debiteuren -. € 85.382  -. € 87.640   
  Kruisposten -. € 224  -. € 2.510   
III. Effecten  -. € 0  -. € 0   
IV. Liquide middelen ING, Rabo -. € 1.185  -. € 106   
V.  Som der vlottende activa €. € 86.792    €. € 90.256

         
C. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en        
    overlopende passiva       
  Crediteuren €. € 39.653  €. € 40.411   
  Tussenrekeningen -. € 61.000  -. € 62.950   
    €. € 100.653    €. € 103.361

         
D. Vlottende activa min kortlopende schulden €. -€ 13.861    €. -€ 13.105

         
E. Uitkomst activa min kortlopende schulden €. -€ 13.861    €. -€ 13.105

         
F. Langlopende schulden       
    (nog voor meer dan een jaar)       
  Leningen €.    €. € 702

         
G. Voorzieningen  -. € 0    -. € 0

         
H. Eigen vermogen       
III. Herwaarderingsreserve €. € 0  €. € 0   
IV. Statutaire reserves -. € 0  -. € 0   
V.  Overige reserves -. -€ 13.807  -. -€ 13.807   
VI. Onverdeelde winst -. -€ 54  -. € 0   

    -. -€ 13.861    -. -€ 13.807

   €. -€ 13.861    €. -€ 13.105
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ALV 2020, Financieel jaarverslag 2019 
Ledenoverzicht per 31 december 2019 
 

onderdeel‐naam  totaal  <12  <18   >=18   

Aangepast Sporten  11  0  5  6   

Triatlon  75  5  17  53   

Masters  90  0  1  89   

Recreatief  97  57  40  0   

Vinzwemmen  13  4  3  6   

Waterpolo  122  24  17  81   

Wedstrijdzwemmen  71  29  19  23   

               + 

Totalen  479  119  102  258   

 
 

 

eind december 2018  439  71  101  267   

              ‐ 

Verschil   40  48  1  ‐9   
 

In 2019 werden 153 vrijwilligerstaken uitgevoerd door 113 vrijwilligers 
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ALV 2020, financieel jaarverslag 2019  
Toelichting op het jaarverslag. 

 

Inleiding. 
Bij de kascontrole uitgevoerd op 3 juni 2020 is gebleken dat de cijfers, van het financiële jaarverslag 

2018 (opgenomen in het ALV jaarverslag 2019), niet meer overeen kwamen met de daadwerkelijke 

cijfers. De afwijking werd veroorzaakt door achteraf aanpassingen in zowel de structuur als de 

inhoud van de boekhouding. De structurele aanpassing heeft plaatsgevonden tijdens deze laatste 

kascontrole. 

Ondanks dat deze aanpassingen na de kascontrole 2019 hadden plaatsgevonden, is de correctie van 

het financiële jaarverslag 2018, in overleg met de vorige kascommissie gecorrigeerd. 

 

Ledenoverzicht. 
De cijfers wijzen uit dat het, in 2018 ingevoerde, contributie plafond  voor de jeugd tot 12 jaar 

resultaat heeft gehad. Een ledental stijging van maar liefst 40%. Door het contributie plafond zien we 

deze stijging niet direct terug in het financiële resultaat.  

Het verhogen van de contributie voor de jeugd kan resulteren in wederom een afname van het 

aantal jeugdleden, maar kan ook positief uitvallen voor het negatieve eigen vermogen van de 

vereniging. 

 

Inkomsten 
Per 31 december 2018 werd de gemeente subsidie stopgezet.  

Hiervoor in de plaats gekomen is een gereduceerd tarief huur badwater voor de posten  inkoop 

badhuur trainingen, opleidingen, droogtraining, promotie Zsc Oceanus en extra badwater voor de 

triatlon afdeling. 

De post badhuur subsidie heeft betrekking op ontvangen correcties van de ESA mbt de badhuur. 

 

In de begroting van 2019 was de verwachte contributie inkomsten te optimistisch en de badhuur te 

laag ingeschat. In de begroting van 2020 zijn zowel de inkomsten als de uitgaven bijgesteld.  

 

Voor de ASM training (Athletic Skills Model) welke dit jaar verenigingsbreed zal worden aangeboden 

is de kostenpost inkoop droogtraining verhoogd met € 750,‐‐ naar €1.000,‐‐ 

 

Om de begroting sluitend te krijgen is o.a. de post reclame en advertentie in zijn geheel geschrapt. 

Social media zal hier de boventoon moeten gaan voeren. 

 

De contributie staat nu 3 jaar op hetzelfde niveau, het bestuur ontkomt er niet aan om het volgende 

jaar een verhoging van 3% door te voeren. Deze verhoging is opgenomen in de begroting 2020 
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ALV 2020, financieel jaarverslag 2019  
Rapport kascommissie. 
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Jaarverslag open water 2019 
 
Het open water seizoen  voor de Oceanus open water zwemmers startte met  de 
Poeloversteek. 
Voor Margreet van der Pol, die al het gehele seizoen volop in training is voor de IJsselmeer 
oversteek (~16km) de  zwom als een van de trainingen, eerst naar de start om daarna met 
alle zwemmers terug naar de finish te zwemmen. 
Het geduld werd Margreet ,die het gehele seizoen uitkeek en heel veel km heeft gemaakt om 
het IJsselmeer over te steken, flink op de proef gesteld.  De tocht werd een paar keer 
uitgesteld en in augustus mocht ze eindelijk de overtocht maken, echter de grote golven 
maakte het Margreet die dag onmogelijk om de overkant van het IJsselmeer te halen en na 
flink wat km te hebben gezwommen staakte ze de overtocht. In 2020 of 21 wil ze een nieuwe 
poging wagen. 
 
Naast Margreet deden dit jaar ook de vaste zwemmers Laura Staal en Nina Bellaart mee. 
Beide zwommen een mooi seizoen. 
Laura werd in eindklassement dames masters 50+ vrijeslag 1e. En veroverde daarmee ook 
een zilveren prestatiemedaille. 
Nieuweling dit jaar was Eline Schippers. Nog nooit een open water wedstrijd gezwommen. 
Spontaan melde zij zich voor een wedstrijd in de grachten van Leiden. Dit vond zij zo leuke 
ervaring dat ze deelnam aan meerde wedstrijden en zelf een podium plaatsje bij een van de 
wedstrijden binnen sleepte. 
 
 
JAARVERSLAG 2019 AFDELING MASTERSZWEMMEN OCEANUS 
 
Het jaar 2019 kan wederom gerekend worden tot een succesvol jaar voor deze Oceanus 
afdeling. 
 
Zowel aan het begin van het jaar als aan het einde van het zwemseizoen konden bijna 100 
master zwemmers en zwemsters geteld worden. 
 
Binnen de nederlandse masters zwemwereld is dit een ongekend aantal en kan Oceanus 
hierin nog steeds bij de top zwemverenigingen worden geteld. 
 
De meeste masters zwemmen eenmaal per week gedurende 3 kwartier; een klein aantal 
zwemt meerdere keren per week. 
 
Een select groepje masters heeft deelgenomen aan diverse nationale zwemwedstrijden en 
behaalden hierbij fraaie resultaten. 
Annette de Visser verzorgde het secretariaat van het wedstrijdzwemmen 
 
Bij de poeloversteek, de 100x100 activiteit en het open waterzwemmen waren een flink 
aantal masters bij de deelnemers; vanuit de masters zijn voor deze Oceanus activiteiten 
steeds meer belangstellenden. 
 
De trainingstijden en trainers waren: 
zondag 08.30-09.15 uur Sandra Buffing en Berni Kurk 4 banen 
zondag 09.15-10.00 uur idem     4 banen 
dinsdag 18.45-19.30 uur Dick de Kuijer    6 banen 
woensdag 18.00-18.45 uur Judith van Berkel   1 baan 
woensdag 18.45-19.30 uur idem     1 baan 
donderdag 18.45-19.30 uur Berni Kurk    2 banen 
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De coördinatie van het masterszwemmen was ook dit jaar in handen van Dick de Kuijer. 
 
Aan het einde van het seizoen (juni)werd er door de dinsdaggroep een geslaagde barbecue 
georganiseerd. Binnen de andere groepen werd 
onderling wat geregeld. 
 
Alle direct betrokkenen worden hartelijk bedankt voor hun -vrijwillige- inspanningen, 
waardoor het masterszwemmen van Oceanus ook dit jaar 2019 een succes is geworden. 
 
 

JAARVERSLAG RECREATIE 2019  

Dit jaar is er voortborduurd op de nieuwe opzet van de recreatie: Zwemmen met 
FUNdament. Kortweg betekend dit dat we de jeugd en TTG willen leren zwemmen met de 
FUN factor. Maar naast deze FUNfactor zijn we ook het fundament van de vereniging in de 
breedste zin van het woord. Met dit in gedachte is de kalender van vorigjaar aangepast en 
verbeterd om de de vier sporten binnen Oceanus bekend te maken bij de Jeugd trainings 
groepen. Elke 4-6 weken hebben de kinderen hierdoor een doel om naar toe te werken. 
Clubkampioenschappen, Lenie v.d. Meer bokaal, Waterpolo clinic, Triatlon Zwemloop en een 
demo Vinzwemmen. De Lenie van de Meer bokaal en de clubkampioenschappen werden 
door de jeugd leden met ongeveer 20-25 leden goed bezocht en wekte ook veel 
enthousiasme op binnen de groep. Dit FUNdament is ook met de alle trainers besproken 
waarbij Sandra Buffing en John Heijsteeg de trainingen schrijven voor alle trainers die hier 
vrij gebruik van kunnen maken. 

Op deze manier hebben we alle avonden dezelfde basis in de training van twee zeer ervaren 
trainers binnen de club. Aan het begin van het seizoen hebben we weer  twee jeugd leden 
gevraagd om les te geven en deze doen dit op maandag avond met verve, net als alle 
andere trainers. Wel zoeken we altijd naar trainers voor komend seizoen. Ook hebben we 
het aanmeld boek weer in oude glorie hersteld wat de zwartzwemmers naar boven haalde en 
ook een goede registratie van de zwemmers beoogt. Ook de Minioren en Waterpolo maken 
nu gebruik van het aanmeld boek. We hebben in het begin een stuk of 10-12 aanmeldingen 
gehad welke op 2 na zijn blijven hangen, helaas hebben we wel al een aantal afmeldingen 
van kinderen die andere sporten gaan doen. Het seizoen is nog niet over en we gaan de 
komende maanden weer flink reclame maken in de media met het oog op de grote vakantie 
en het nieuwe seizoen om meer leden te krijgen. Wij kijken vol goede moed naar het einde 
van het seizoen en het aankomend seizoen 

PS: Hou ook de website www.Oceanusaalsmeer.nl  in de gaten voor alle zwem nieuws.  

Met vriendelijke groeten 

Aage Vermeeren en Ton Kleijberg 

Coördinatoren Jeugd en Tiener Trainings Groep /Recreatie Zsc Oceanus 

recreatie@oceanusaalsmeer.nl 
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Jaarverslag 2019 Oceanus Triathloncommissie (Oceanus Triathlon Team) 
 
 
Bezetting Triathloncommissie 
Adrie Berk   Voorzitter Triathlon commissie / Bestuurslid Oceanus  
Jeroen Hijstek   Secretaris Intern / Atleten vertegenwoordiger 
Carla van Rooijen  Penningmeester  
Frans van Heteren  Coördinator training en wedstrijden senioren   
Diana van Diemen  Activiteiten / clubkleding / atleten vertegenwoordiger 
Ton Kleijberg   Jeugdactiviteiten / sponsorwerving en relatiebeheer / Media 
Marcel Krijtenberg  Sponsorwerving en relatiebeheer 
 
 
In 2019 zijn wij drie maal bij elkaar gekomen om de lijnen uit te zetten. 
De verschillende werkgroepen kwamen formeel en informeel meerdere keren bij elkaar. 
Op  17 september werd een “ledenraadpleging” gehouden om meningen en wensen van de 
leden te inventariseren. 
 
 
Trainersstaf 
De trainingen werden verzorgd door: 
Zwemmen jeugd  John Heijsteeg en Ton Kleijberg en ouders bij toerbeurt 
  senioren Jan van de Meer 

buitenzwemmen : Frans van Heteren (woensdag) en Jan van 
de Meer (zaterdag)  

Lopen  jeugd  John Heijsteeg, Ton Kleijberg en ouders bij toerbeurt 
  senioren Frans van Heteren 

Fietsen jeugd John Heijsteeg Ton Kleijberg,  
  senioren Frans van Heteren   
 
 
Sponsoren 
Voor 2019 hebben wij de volgende sponsoren aan ons weten te binden; 
- Schiedon (schoenspecialist) Sponsor 
- Gorter Logistiek BV (verhuizingen) Sponsor 
- Koolhaas (Banket en ijs) Sponsor 
- Mixt Creations (kamerplanten) Sponsor (jeugd) 
- van der Luit (groenbeheer) Sponsor (jeugd) 
 
De Jeugdsponsoren (enthousiaste ouders van jeugd leden) sponseren specifieke jeugd 
activiteiten.  
 
 
Kleding 
In het voor- en najaar zijn er zogenaamde kleding ronden gehouden met de mogelijkheid 
(Rogelli) clubkleding te bestellen. De club draagt een (klein) deel van de kosten voor de 
wedstrijd kleding. 
De overige kleding wordt tegen kostprijs gekocht. 
Op de kleding wordt alleen “Oceanus Triathlon Team” vermeld en geen sponsoren. 
Hierdoor kan de kleding flexibeler (ook bij begroeten nieuwe en afhaken bestaande 
sponsoren) worden ingezet. 
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Clubkampioenschappen 
Voor de jeugd werden er 6 met aan triathlon gerelateerde onderlinge wedstrijden voor de 
clubkampioenschap georganiseerd. 
 
Sportieve hoogtepunten: 
 
In 2019 werd er door het Oceanus triathlon team deel genomen onder de naam  zsc 
Oceanus Aalsmeer in vier team competities met de volgende eindstanden na 5 wedstrijden: 
 
Heren 

‐ Eredivisie  7e van de totaal 14 deelnemende teams  
‐ Derde divisie  20e van 20 deelnemende teams 

Dames 
‐ Eredivisie  12e van 15 deelnemers  
‐ Tweede divisie 4e van 27 deelnemende teams; met promotie naar de eerste divisie 

als   
gevolg. 

 
 
Individueel waren er de volgende podium plaatsen: 
 
 Menno Koolhaas 1e NK Olympische afstand  Veenendaal 
 
 Carla van Roijen 1e Olypische afstand   Vathorst – Amerfoort 
    1e Fryman triathlon hele afstand Friesland 
    1e Gelreman triathlon hele afstand Arhhem 
    2e Olympische afstand  Ter Aar 
 
 Henk van Laar 2e triathlon hele afstand IM H55 Lanzarote 
    1e halve triathlon H50   Eupen 
    1e halve triathlon Almere H55 Almere 
    23e WK IM H55   Hawaii 
 
 Mariska Visser 3e Olympische afstand  Ter Aar 
    Diverse hardloop wedstrijden 
 
 Jeroen Hijstek  3e Olympisch afstand H60  Breukelen 
    2e NK Run bike run H60  Almere 
    1e Halve triathlon H60  Nieuwkoop 
    2e NK Olympische afstand H60 Zeewolde 
    3e halve triathlon H60   Marakesh 
  

Verder waren er verschillende podiumplaatsen voor Oceanus triathleten bij het NK 
langlaufen (klassiek en vrije stijl) in febrauri aan de Pillersee in Oostenrijk. 

     
 
Overige activiteiten : 
 
- Afsluiting seizoen 2018 met bowling avond en prijsuitreiking clubkampioenschappen 
- Amstelveen marathon  maart met door sponsor Koolhaas ondersteund groot aantal 

triathlon deelnemers. 
- Rond Hemelvaardag werd het traditionele  “Ardennen weekeinde” gehouden, 

georganiseerd door Cock en Annika Fangmann.  
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- Op woensdag 26 juni werd de Poeloversteek gehouden (als onderdeel van de 
Aalsmeerse waterweek) , georganiseerd door een werkgroep onder leiding van  
Frans van Heteren met  115 deelnemers 

- 20 juli groot aantal Oceanus triathleten bij “het rondje eilanden” in Vinkeveen 
- 17 november Ronde venen marathon met individuele- en duo Oceanus deelnemers. 
- Op 28 december werd deelgenomen aan de Oceanus 100 x 100. 
- En op 29 december werd het sportjaar afgesloten met de 10 km Kerstloop in 

Bovenkerk 
 
 
JAARVERSLAG 2019 AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN 
 
De afdeling Wedstrijdzwemmen wordt gecoördineerd door de Wedstrijd Zwem Commissie 
(WZC). In 2019 bestond de WZC uit: 
Casper vd Salm ( voorzitter t/m zomerstop 2019) 
Vincent Moolhuijsen (trainer, coördinator junioren/jeugd ) 
Sandie Bellaart (trainer, coördinator minioren)  
Stefan Breebaart, Esther Visser & Jacqueline Blesgraaf (Wedstrijdsecretariaat) 
Anne Schipper (secretaris) 
 
Evenementen 
 
Traditiegetrouw is er in het voorjaar de Lenie van der Meer bokaal. Deze wedstrijd is  ter ere 
van Lenie van der Meer, een dame die heel veel vrijwilligerswerk heeft gedaan voor oceanus 
, haar hart lag met name bij de afdeling aangepast sporten waar ze haar ziel en zaligheid bij 
kwijt kon. Het is een wedstrijd waar valide en mindervalide sporters tegen elkaar strijden en 
dat levert mooie races op. Deze wedstrijd wordt elk jaar gesponsord door haar zoon Michael 
van de Laarse die we allen binnen oceanus kennen als Mike Multi. Hij verzorgt die middag 
de muziek, fruit en stelt geldprijzen beschikbaar. Ook dit jaar een mooi en geslaagd 
evenement.  
 
Een aantal dappere strijders van de afdeling Wedstrijdzwemmen heeft deelgenomen aan de 
poeloversteek, professioneel georganiseerd door de afdeling triatlon. Hier blijkt maar weer 
eens dat de wedstrijdzwemmers ook in open water goed voor de dag komen. Het was een 
druk bezet veld op de 6 en 3 km.  Voor de zwemmers waar deze afstand te ver is , heeft de 
jeugdtriatlon en coördinator minioren de handen in een geslagen en is de afstand 1500 
meter , 750 meter en de 375 meter toegevoegd aan het programma. De 1500 startte vanaf 
het surfeiland , daar waar de zwemmers van de 750 meter met bootjes naar het keerpunt 
werden gebracht en nadat de eerste zwemmers van de 1500 meter waren gepasseerd 
konden ook zij aan hun afstand beginnen. De 375 meter werden ook met een boot naar het 
juiste startpunt gebracht en zij begonnen hun avontuur vanuit het water richting surfeiland. 
Een evenement die erg goed bezocht werd.  
 
Na de zomerstop zijn we begonnen met een jeugd activiteit waar alle leden van alle 
jeugdafdelingen binnen Oceanus aan mee konden doen. Organisatie en toezicht was 
volledig in handen van de WZC commissie.  De locatie was Poldersport en 65 sporters 
hebben zich gedurende 2 uur opperbest vermaakt met de diverse parkoersen die aan bod 
kwamen. Na afloop was er voor iedereen een consumptie mede mogelijk gemaakt door de 
Stichting Vrienden van Oceanus die hiervoor sponsering hadden vrijgemaakt.  
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In 2019 zijn wederom de clubkampioenschappen georganiseerd, in de pauze nummers 
konden de recreatie jeugd ook de strijd aan gaan tegen de klok om zo hard  mogelijk de 
afstand te voltooien. Voor een officiële zwemwedstrijd heb je een zwemmer(s) nodig van een 
andere vereniging, zo was zwemvereniging het Y te Amsterdam  bij Oceanus om de 
wedstrijd officieel te maken , en in hetzelfde weekend heeft Oceanus op de zaterdagochtend 
een groep zwemmers naar Amsterdam laten gaan om ook hun wedstrijd officieel te krijgen, 
al met al een geslaagde samenwerking.  
Naast de kampioenschappen voor de verschillende jaarlagen, is er felle strijd geleverd 
tussen de zwemmers onderling om de fel begeerde De Geus bokaal in de wacht te slepen dit 
jaar ging de bokaal naar Nina Bellaart(dames) en Luca Boorsma  (heren). De winnaar van de 
bokaal wordt gebaseerd op de Fina puntentelling, hoe dichter je bij een vastgestelde tijd zit 
hoe meer punten het je oplevert, en het is dus niet altijd een gegeven dat de “ oudste” 
zwemmers hier aanspraak op maken, want over het algemeen maken de jongere zwemmers 
meer progressie en zitten vaker dichter bij de desbetreffende tijd per jaarlaag. Het is dus op 
voorhand niet te voorspellen wie hem zal gaan winnen.   
 
Wederom heeft Oceanus met een grote groep zwemmers deelgenomen aan de IJsselcup in 
Nieuwerkerk aan de IJssel. De deelnemers van Oceanus streden hier tegen zeker 15 andere 
zwemclubs uit de regio Zuid-Holland en hebben ondanks dit sterke deelnemersveld 
wederom goede resultaten behaald. Deze middag zwem je 2 afstanden en ook hier zit het 
Fina punten systeem achter, elke zwemmer zwemt 2 afstanden de jongere 25 m en 100 m 
vrije slag en junioren en ouder 50m en 200 m vrijeslag. Na de 2 afstanden worden de punten 
opgeteld en de 5 snelste per jaarlaag zwemmen een finale afstand tegen elkaar ook die 
wordt bij de vorige punten opgeteld en daaruit komt dan de plaats verdeling 1 t/m 5. Elk jaar 
een feestje om bij deze wedstrijd te zijn ondanks dat hij vrij lang duurt.   
 
Traditioneel is het kalenderjaar afgesloten met de 100 * 100, de inschrijving kwam moeizaam 
op gang maar na een flinke eindsprint hebben heel wat  enthousiaste leden zich van hun 
allerbeste kant laten zien. Minioren, Junioren, Jeugd, Senioren, Masters, Triatleten en 
Waterpolo-ers iedereen die van een uitdaging houd die was er. Voor de jongere atleten was 
de 50 *50 er ook weer bij.  In tegenstelling tot verleden jaar was het tijdschema zo ingedeeld 
dat iedereen tegelijk zou finishen en daarna de welverdiende oliebol kon nuttigen. Met dank 
aan de sponsors en vele vrijwilligers die dit evenement wederom tot succes mogelijk hebben 
gemaakt.  
 
Doorstroom 
In 2019 is een aantal nieuwe talenten doorgestroomd van de afdeling recreatie naar het 
wedstrijdzwemmen. De wedstrijdzwemcommissie wil de coördinator(en) van de recreatie  
hartelijk bedanken voor de goede samenwerking. Mede hierdoor kan de focus van de 
afdeling wedstrijdzwemmen blijven liggen op het verder verbeteren van de 
wedstrijdzwemmers.  
 
Prestaties 
De goede prestaties van de wedstrijdzwemmers zijn in 2019 gecontinueerd zo is de ploeg 
met een dosis inzet maar ook geluk in de Competie in de C klasse gebleven. We zijn het 
seizoen 2019 begonnen met een ploeg bestaande uit: 14 Minioren, 18 Junioren, 6 Jeugd en 
15 Senioren zwemmers Er is gedurende het seizoen gestreden voor elke punt en de laatste 
wedstrijd was erop of eronder de ploeg werd extra op scherp gezet en na een middag 
strijden en rekenen konden we opgelucht zeggen dat de missie was gelukt.  
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Luca Boorsma nog maar net een halfjaar actief bij de wedstrijdzwemploeg, was heel erg 
succesvol bij de Jaargangfinales kort bad gezwommen in maart 2019, van de 4 afstanden 
waar hij op in actie mocht komen , kwamen Goud, Zilver en Brons na een weekend strijden 
mee naar huis plus de voor zo hard gestreden persoonlijke records.  Bij de kringwedstrijden 
(junioren/jeugd) werden er menig persoonlijke records gezwommen, door de verandering bij 
de regio helaas niet meer zoveel oceanus deelnemers als de jaren ervoor. Wat is er 
veranderd tijdens de kring wedstrijden strijd je nu tegen heel Noord-Holland in tegenstelling 
tot tegen je regio, houd in als je je voor deze wedstrijd nu wist te plaatsen betekende dat een 
extra compliment richting zwemmer(s) dat je erbij mocht/kon zijn.  Ook bij de Minioren 
Finales gezwommen in Juni 2019 , was Oceanus wederom goed vertegenwoordigd en zijn er 
heel wat mooie prestaties neergezet.   
 
Bij de jaargang finales lang bad kwamen 3 zwemmers in actie , en das best wel even een 
dingetje als je altijd maar in een 25 meter bad traint, en je dan ineens een wedstrijd in een 
50m bad gaat zwemmen, indeling en begeleiding spelen hierbij een grote rol om de 3 
jongemannen zo goed mogelijk voor te bereiden tijdens het inzwemmen hoe je zo een race 
indeelt. Nieuw waren de estafettes aan het einde en Vincent Moolhuijsen de begeleider van 
de middag , besloot spontaan om met de 3 jongemannen hieraan deel te gaan nemen wat 
voor een pracht van een afsluiter van de lange dag zorgde.  
 
Begeleiding & Vrijwilligers 
 
Elke week staat een vaste groep trainers langs de badrand om de fanatieke groep sporters 
te begeleiden en met trots kunnen we wel zeggen dat we de zaken op dat gebied goed orde 
hebben, de trainers werken onderling super goed samen en worden hierin aangestuurd en 
begeleid daar waar nodig door de twee coördinatoren. De wedstrijdzwemmers worden elke 
week zo goed mogelijk voorbereid op de wedstrijd die er op de kalender staat via een 
diversiteit aan trainingsprogramma’s.  
 
Om een zwemwedstrijd  goed te laten verlopen, is veel begeleiding nodig.  
Elke vrijwilliger is van harte welkom. Een zwemwedstrijd blijft een organisatie waarvoor 
alleen al voor de officials veel vrijwilligers nodig zijn, minimaal 18. De vrijwilligers voor de bad 
dienst, de kaartjeslopers, het wedstrijdsecretariaat, coaches en natuurlijk de trainers niet 
meegerekend. Het structureel invulling geven aan het wedstijdzwemmen waarbij het risico 
wordt gemitigeerd dat (te) veel activiteiten bij één of enkele personen komen te liggen, blijft 
een belangrijk aandachtspunt waar de WZC concrete invulling aan wil geven. We blijven dus 
ook alert op wat nodig is en spreken zoveel mogelijk ouders aan om een positieve bijdragen 
te leveren om de druk op iedereen te verminderen.  
 
Het wedstrijdsecretariaat heeft dit jaar ondersteuning gekregen van Jacqueline Blesgraaf 
een waardevolle ondersteuning. Stefan draagt zoveel mogelijk kennis over en heeft samen 
met Jacqueline de inschrijvingen regelen van een wedstrijd voor hun rekening genomen. 
Esther kon zich hierdoor mee focussen op regelen van de nodige officials. We hopen dat er 
toch nog een ouder bij komt om ondersteuning te bieden, vele handen maken licht werk.  
 
Met sportieve groet, 
De WZC 
 
 


