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JAARVERSLAG 2021 BESTUUR OCEANUS 
 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Kees Reijnders   Voorzitter 

Margreet van der Pol  Secretaris   tot 31-12-2021 

Alexandra Spooren  Penningmeester   benoemd op ALV 2021 

Adrie Berk   Algemeen lid (triatlon) 

Anne Schipper   Algemeen lid (WZC)  uitgetreden in 2021 

Lars Houdijk   Algemeen lid (waterpolo) 

Ton Kleijberg   Algemeen lid (recreatie) uitgetreden in 2021 

Stefan Breebaart  namens de WZC 

 

Het bestuur heeft zeer frequent vergaderd vanwege Covid-19 en de aanpassing op trainingen en de 

onzekerheid omtrent de financiële situatie van de vereniging. 

De meeste vergaderingen werden, door de Covid-19 situatie,  via Zoom/Teams gehouden.  

Net als in 2020 werd de ALV werd gehouden in de sportzaal op anderhalve meter. 

 

Ook 2021 was een bijzonder jaar doordat we nog steeds te maken hadden met Covid-19 en de 

gevolgen daarvan voor onze vereniging. Omdat binnen-accommodaties gesloten waren heeft dat 

Oceanus heel veel leden (20%) gekost, hierdoor ontstaat er voor de komende jaren druk op het 

financiële huishoudboekje van de vereniging. 

We kregen wederom te maken met periodes van lockdown waarin niet gezwommen kon worden, 

afgewisseld met periodes waarin we met beperkt aantal leden, met afstand tussen elkaar, 

gezwommen kon worden. Zwemmen per digitale inschrijving bleef voor een groot deel van 2021 

voor zowel de binnen trainingen als de buitentrainingen.  

Later in 2021 kwam daar het zwemmen op vertoon van QR code (CTB)  bij.  

 

Eind 2021 kon voorzichtig de wedstrijden weer opgestart worden en op de rand met 2022 ook het 

waterpolo/teamsport. De 100x100 heeft geen doorgang kunnen vinden. De poeloversteek in 

aangepaste vorm. 

 

Binnen het bestuur is er een grote verschuiving geweest waardoor er meerdere functies vacant zijn: 

FUNCTIE NAAM HERKIESBAAR IN Diversen 

Voorzitter Kees Reijnders 2023  

Penningmeester Alexandra Spooren 2024  

Secretaris Margreet van der Pol Per 1/1/2022 gestopt  Nu vacant 

Lid 1 Triatlon Adrie Berk 2025  

Lid 2 Waterpolo Lars Houdijk 2022  

Lid 3 Recreatie Ton Kleijberg Uitgetreden Nu vacant 

Lid 4 WZC Anne Schipper Uitgetreden; vervanger Stefan Breebaart  

 

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

 

De verschillende afdelingen/commissies hebben hun eigen jaarverslag opgesteld. 
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Er is een nieuwe wet ingegaan over hoe er bestuurd moet worden binnen verenigingen. De WBTR. 

De benodigde wijzigingen zijn opgesteld en moeten statutair gewijzigd worden. 

Met de ESA is er kwartaal overleg geweest. Verschillende onderwerpen zijn besproken zoals 

communicatie, ledenwerving, pasjes toegangssysteem, badhuur ten tijde van Covid-19. 

 

Er is contact gelegd met Sportakkoord en vanuit daar zijn er activiteiten (bv. de zwemloop) 

georganiseerd en financieel gesteund. 

 

De pagina van Oceanus op ‘Noord Holland Actief’ is aangevuld zodat potentiële leden de vereniging 

kunnen vinden.  

 

Voor 2022 is er een (sport) informatieboekje ‘Sjors Sportief’ uitgegeven door de gemeente waar onze 

vereniging ook is benoemd. Dit boekje is uitgedeeld op scholen. De afdelingen waterpolo, 

jeugdtrainingsgroep en triathlon doen mee met de Sjors Sportief acties.  

 

Eenmaal per maand geeft Oceanus beweegtips over zwem gerelateerde zaken op radio Rick FM en 

radio Aalsmeer. 
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JAARVERSLAG 2021 AFDELING MASTERSZWEMMEN OCEANUS 

 

Ook het zwemjaar 2021 is een bijzondere geworden ten gevolge van de beperkende maatregelen in 

verband met de corona problematiek 

Er waren perioden van helemaal niet kunnen zwemmen als gevolg van het gesloten zwembad, 

zwemmen op inschrijvingen, zwemmen alleen met het hebben van een corona toegangsbewijs en 

aan het einde van het jaar toch weer een gesloten zwembad… 

Voor de enthousiaste masterzwemmers binnen Oceanus een teleurstelling, maar de situatie moest 

worden geaccepteerd in de hoop dat hierdoor ook een bijdrage geleverd kon worden om de 

pandemie nog niet groter te maken dan die al was. 

 

Aan het einde van het jaar telden we circa 95 masters binnen Oceanus en zij zwommen één of 

meerdere malen per week 45 minuten. 

 

De trainingstijden en trainers waren: 

 

zondags  08.30-09.15 en 09.15-10.00 Sandra Buffing/Berni Kurk 

dinsdags  18.45-19.30   Dick de Kuijer 

donderdags  18.45-19.30   Berni Kurk 

 

De coördinatie van het masterszwemmen was in handen van Dick de Kuijer. 

 

Weinig zwemwedstrijden voor de geïnteresseerde masters onder ons – vanwege de pandemie 

vervielen de meeste wedstrijden. De inschrijving voor de zwemwedstrijden was in handen van 

Annette de Visser. 

 

De traditionele poeloversteek kon gelukkig wel doorgang met een ietwat aangepaste 

organisatievorm. Op de valreep (één dag van tevoren!)moest de 30-50- of 100x100 meter afgeblazen 

worden.  

 

Voor zover bekend is de masters afdeling binnen Oceanus nog steeds de grootste of één van de 

grootse binnen de Nederlandse zwemwereld: hier blijven we trots op! 

 

Alle direct betrokkenen worden hartelijk bedankt voor hun -vrijwillige-inzet op wat voor gebied dan 

ook. Wederom vermeldingswaard is een compliment voor de trainers en de webbeheerder 

(inschrijvingen) voor hun aanhoudende energie om van het 2021-zwemjaar toch nog wat te maken! 

 

5 januari 2022 / DdK 
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JAARVERSLAG 2021 JEUGD EN TIENER TRAININGSGROEP OCEANUS 

 

De Jeugd en tiener trainingsgroep  zwemt op maandag, donderdag en zaterdag met JTG en TTG 

zwemmers, met vaste trainers Monique, Tessa en Sandra. Als inval trainer hebben we Michelle. Op 

dinsdag zwemmen een aantal tieners mee met de Triathlon afdeling onder leiding van Ton. 

 

Coördinator Ton Kleijberg is aan het begin van seizoen 2021/2022 gestopt. Na zijn vertrek was de 

jeugd trainingsgroep zoekende naar een nieuwe balans. Geen coördinator meer, de horizontale 

programmering was niet helemaal gelukt, veel leden opgezegd door Covid-19, de trainers indeling 

liep anders dan gepland en Corona hebben allemaal niet geholpen. 

Maar na de zomervakantie hebben we nieuwe aanmeldingen gekregen en heel langzaam begint het 

ledenaantal weer te groeien. Het trainerscorps blijft een zorgenkindje er zijn te weinig trainers om 

alle zwemmers voldoende te kunnen begeleiden. 

Net als in 2020 werden we ook in 2021 regelmatig onderbroken met een (gedeeltelijke) lockdown 

waardoor we niet konden trainen of anders moesten trainen. Zodra we weer mochten werd er 

dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te zwemmen. Deze onderbrekingen maakte het 

lastig om het programma wat we voor ogen hadden uit te voeren.  

Toch hebben we elastiekjes gezwommen, circuitjes gedaan en heel veel geoefend op de slagen, en 

schoolslag/borstcrawl starts en keerpunten. 

In november hebben ongeveer +/-15 leden meegedaan tijdens de clubkampioenschappen van 

wedstrijdzwemmen, het doel ; plezier hebben en laten zien wat er allemaal geleerd was. Op het 

allerlaatste moment mochten er toch geen toeschouwers toegelaten worden. Dit was natuurlijk een 

domper, maar met heel weinig afzeggingen was dit een super geslaagde dag en voor herhaling 

vatbaar. Door middel van foto’s en video’s hebben we alle ouders toch nog kunnen voorzien van 

beeldmateriaal. 

Het jaar eindigde helaas weer met een lockdown. 

 

Januari 2022 / Sandra Buffing 
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JAARVERSLAG 2020/2021 AFDELING AANGEPAST ZWEMMEN OCEANUS 

 

Zoals voor de hele vereniging was het afgelopen jaar ook voor aangepast zwemmen ingewikkeld. 

 

Op 8 maart 2020 hebben we onze eerste en enige wedstrijd van 2020 gezwommen. Drie zwemmers 

hebben hieraan meegedaan, met mooie resultaten. 

 

Het bericht dat alle trainingen en wedstrijden per direct werden stopgezet kwam tijdens de training 

van 12 maart. Deze training hebben we afgemaakt en we hebben elkaar gedag gezegd met het idee 

dat we elkaar begin april weer zouden zien. 

 

Helaas bleek dat de maatregelen langer zouden aanhouden. De vijfkamp-wedstrijd van 19 april werd 

al snel geannuleerd. En ook de Lenie van der Meer Bokaal, die op 5 april zou plaatsvinden is 

afgezegd. 

 

Het werd langzaam maar zeker duidelijk dat zwemmen een tijd niet zou lukken, en bijna alle 

zwemmers zaten thuis omdat ze niet naar school of werk mochten. We hebben geprobeerd om via 

de mail filmpjes te sturen met ideeën om ook (in de rolstoel) thuis te kunnen bewegen. Natuurlijk is 

dat heel anders dan zwemmen en voor veel zwemmers was het lastig om (voldoende) in beweging te 

blijven. 

 

Vanaf eind mei 2020 konden de zwembaden weer voorzichtig open, voor een beperkt aantal sporters 

en met een waslijst aan regels en looproutes. Wij konden 1 van onze trainingen voortzetten op 

zondag. Veel zwemmers waren dan ook ontzettend blij en enthousiast dat ze weer mochten 

zwemmen. 

Een grote uitdaging voor ons als trainers was dat we 1 beschikbare baan hadden, waar we donderdag 

3 banen gebruiken. Het verschil in snelheid tussen de zwemmers is groot, en daarbij de (afstands-

)regels volgen was ingewikkeld, maar is wel gelukt. 

Helaas was de training op zondagochtend niet voor alle zwemmers een oplossing, waardoor niet 

iedereen aan deze training heeft kunnen deelnemen. 

 

Vanaf begin juli begon de zomervakantie. Vanaf 22 augustus begonnen de trainingen weer, ook 

zwemmen op donderdag was weer mogelijk. Met inschrijven, handen ontsmetten, looproutes en 

natuurlijk anderhalve meter afstand. In de herfst kwam hier ook een verplicht mondkapje bij (op de 

kant, niet in het water gelukkig). 

 

Helaas moest het zwembad vanaf 4 november weer helemaal sluiten. Dit zou eerst voor twee weken 

zijn, maar de zwembaden konden niet meer open voor het einde van het jaar. 

 

We hoopten in 2021 weer elke donderdag en zondag in het zwembad te zijn. Ook dat liep regelmatig 

anders dan verwacht of gehoopt. 

 

Na een periode van lockdown mochten de zwembaden weer open, maar alleen buiten! Een aantal 

bikkels heeft het koude water getrotseerd en was ontzettend blij om (ondanks de klappertanden) 

weer te mogen zwemmen. Eén van de zwemsters zou zelfs liever buiten blijven zwemmen! 
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En meer aangepast-buiten-zwemmen, want voor het eerst heeft een zwemster meegedaan met de 

1.500 meter van de Poeloversteek. Dit was ter voorbereiding op de Rapenburgrace, een zwemtocht 

door de Leidse grachten om aandacht te vragen voor dwarslaesie onderzoek, waarbij Oceanus ook 

vertegenwoordigd was! 

 

In november hebben 4 zwemmers meegedaan met de clubkampioenschappen! Ondanks dat er een 

lange tijd geen wedstrijden zijn gezwommen, zijn er mooie persoonlijke records neergezet. 

 

Voor een aantal van de aangepast zwemmers is de beweging extra belangrijk. In overleg met de 

gemeente Aalsmeer, de Waterlelie en Oceanus hebben we ervoor kunnen zorgen dat zwemmers met 

een medische verklaring ook tijdens de lockdown konden blijven bewegen. Het was heel vreemd om 

maar met een heel klein groepje in het zwembad te zijn, maar er werd door de sporters dankbaar 

gebruik van gemaakt. 

Gelukkig duurde deze periode niet al te lang, en konden we snel alle zwemmers weer verwelkomen. 

 

Januari 2022 / Laura Verdegaal 
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JAARVERSLAG 2021 TRIATHLON OCEANUS (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 2021 hebben wij een aantal maal digitaal overleg gevoerd en twee maal in het zwembad. 

 

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 

Ook voor 2021 hebben wij de volgende sponsoren aan ons weten te binden; 

- Rabobank Amstelveen eo  ClubSupport 

- Koolhaas Banket & IJs   Diverse in natura 

- Mixt Creations (kamerplanten) Sponsor (jeugd) 

- van der Luit (groenbeheer)  Sponsor (jeugd) 

 

De Jeugdsponsoren (enthousiaste ouders van jeugd leden) sponseren specifieke jeugd activiteiten.  

 

2021 kenmerkte zich vooral als Corona jaar, met allerlei beperkingen in en rond het zwembad. 

 

Het bestuur van Oceanus deed zijn uiterste best om in overleg met ESA (zwembad beheerder) de 

trainingen door te laten gaan zodra dit door de aanpassing van de  overheidsmaatregelen mogelijk 

was. 

 

Het aantal wedstrijden was als gevolg van de Corona pandemie erg beperkt. 

 

De traditionele Poeloversteek werd onder de bezielende leiding van Frans van Heteren met de 

werkgroep in afgeslankte aangepaste vorm op september gehouden voor alleen Oceanus leden. 

Uiteindelijk werd er door 70  zwemmers deelgenomen aan de 6, 3 of 1,5 km lange prestatie tocht. 
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Door Oceanus werd deelgenomen in de volgende teamcompetities: 

 

Dames eredivisie: 

Het dames team had afgelopen jaar de samenwerking aangegaan met het Core Triathlon Team om 

voldoende invulling te geven aan de bezetting van de wedstrijden. 

In het damesteam bestaande uit Kimberley Groeneveld, Elliane Huitema, Noa Oldenhof, Dominique 

van Dijk, Agnus van Brug en Corine Nelen hebben de atleten vele malen samen getraind onder 

leiding van Trainer/ Coach Ronald Stolk. 

Het team had daarbij een eigen sponsorbudget met de sponsoren : Paardekooper, Schiedon, Plant 

Creations, Core, RST coaching en Studio 2 

Het team had als doel om ervaring op te laten doen op het hoogste niveau waarbij ook een aantal 

nieuwe atleten werden opgesteld. 

Het heeft mooie strijd opgeleverd waarbij de inzet “ervaring opdoen” zeker geslaagd is. 

In het sterke deelnemers veld behaalde het team een 11e plek in totaaluitslag. 

Het Oceanus team heeft in overleg besloten om in 2022 niet in te schrijven voor de eredivisie Dames, 

mogelijkerwijs is er een doorstart vanuit de atleten van het CORE Triathlon team. 

  

Heren eredivisie: 

Het Herenteam heeft in de afgelopen jaren laten zien dat je van een opleidingsteam van 

getalenteerde jonge atleten en meedoen in het rechter rijtje zeker ook een positie kan innemen in 

het “linker rijtje” 

Hiermee bedoelend dat je van degradatie kandidaat mee kan gaan doen om de prijzen. 

In het Paarse Brigade bestaande uit : Menno Koolhaas, Davy Heijsteeg, Ian Pennekamp, Mitch 

Kolkman, Hidde Mollee, Jesse Cuijpers, Daaf Plomp en Joren Oldenhof bleek dat er niet alleen op 

individueel gepresteerd werd maar ook als team. 

Ian Pennekamp (<23), Mitch Kolkman (junioren) Davy Heijsteeg (NK para met Team Koomen) pakte 

een Nederlands Titel, waarbij Menno een zilveren plak pakte op de Sprint. 

Internationaal was het niveau hoog van de atleten waarbij de top van de wereld werd behaald: Mitch 

4e, Jesse 22, Ian 26e. 

En Menno wist zich op geweldige wijze te tonen op het podium van een Ironman. 

Vanuit de teamsponsoren: RIXAX verhuur, Plant Creations, COARE Realisatie & Architectuur, 

Schiedon orthopedisch schoentechniek, Paardekooper werd de financiële inleg gerealiseerd om het 

team te laten presteren. 

  

In de eredivisie met een belangrijke mentor Menno Koolhaas hebben de atleten laten zien dat door 

intrinsiek vermogen en samenwerking doelen gehaald kunnen gaan worden. 

Alle atleten konden zich van hun beste kant laten zien waarbij Joren zelfs zijn debuut mocht maken. 

In de dag uitslagen staken de 1e plaats in Almere Duin en de 3e plaats in Leiderdorp er met kop en 

schouder bovenuit. 

Helaas hadden we in Rotterdam en Roermond materiaalpech waardoor er maar een 6e en 5e plek 

werd behaald. 

Met deze geweldige uitslagen werd het Oceanus Triathlon Team 5e in het landelijke eindklassement. 

Het Team zal in 2022 actief zijn in de Eredivisie. 
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Dames eerste divisie 

Afgelopen seizoen stond bij de dames in het teken van overdracht. Van de “oudjes”, die er na dit jaar 

mee stoppen, naar de “jonkies”. De eerste wedstrijd in Rotterdam stond er dan ook een gemengd 

team aan de start wat leeftijden betreft. Het betrof een korte triathlon die door alles dames 2x 

achter elkaar moest worden afgelegd. De sfeer en de teamspirit zaten er direct goed in en er werd 

een keurige 10 plaats (van de 15 teams) behaald. De 2de wedstrijd was in Almere en was een 

teamwedstrijd wat betekent dat uiteindelijk het resultaat van het 3de teamlid van belang was. In de 

ochtend was er een individuele serie om de startvolgorde voor de teams in de middag te bepalen. ‘S 

middags volgde de teamwedstrijd waarbij minimaal 3 teamleden bij elkaar blijven zwemmen, fietsen 

en lopen. Ook nu een mix van jong en oud en opnieuw een mooie 8ste plaats in de middenmoot. 

Leuk detail is dat Oceanus de snelste zwemtijd had van het hele veld! De laatste wedstrijd was in 

Eindhoven en dit keer was het de beurt aan de jonkies: Floor, Liv, Claire en Noa. Met een keurige 

11de plek lieten ze zien dat ze er klaar voor zijn en met een 10de plek overall na 3 wedstrijden wordt 

er volgend jaar door de dames van Oceanus opnieuw in de 1ste divisie gestart. 

  

Heren derde divisie 

Het 3de divisie heren team heeft deelgenomen aan een sprint in Klazienaveen, een Olympische 

afstand in Almere en een 1/8 team time trial in Enschede, waar we respectievelijk 16de, 10de (met 

een 2de individuele plaats voor Sander Berk) en 14de werden, waarmee we overall 15de zijn 

geworden van de 19 teams, vooral onder aanvoering van Sander Berk, Justin Heijsteeg en de 

individuele prestatie van Jeroen Hijstek zijn we er dit jaar in geslaagd comfortabel buiten de 

degradatiezone te blijven, terwijl dat de afgelopen jaren steeds heel nipt was. Ondanks het ingekorte 

seizoen hebben we wel het gevoel gehad een mooie teamprestatie neergezet te hebben. 

 

Europese kampioenschappen verenigingsteams Mixed Relay 

Door in de Nederlandse kwalificatie de snelste tijd te realiseren, mocht het Oceanus Triathlon Team 

namens Nederland deelnemen aan de Europese kampioenschappen in Portugal. 

Een mooie 12e plaats was het resultaat. 

  

Radio uitzending RICKFM: 

Deze prestatie leverde zendtijd op in het Aalsmeerse Radio programma RickFM  

 

Aalsmeerse Zwemloop Circuit 

Oceanus Triathlon heeft afgelopen jaar deelgenomen aan het Aalsmeer sportakkoord. 

Vanuit het sportakkoord zijn een 3 tal zwemlopen voor jeugd en junioren georganiseerd om de jeugd 

kennis te laten maken met de mooie triathlon sport. 

De volgende wedstrijden stonden op het programma: 

 Oosterbad 

 Watertoren 

 Waterlelie 

In voorbereiding op het circuit zijn er clinics gegeven aan het Amstelveen Colleges met als resultaat 

dat er in de editie Watertoren ruim 70 deelnemers aan de start stonden. 

In 2022 zal dit circuit wederom in de kalender worden opgenomen. 

 

Januari 2022 / Jeroen Hijstek 
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JAARVERSLAG 2021 WEDSTRIJDZWEMMEN OCEANUS 

 

Bezetting WZC 

Stefan Breebaart  Voorzitter WZC/ Bestuurslid Oceanus  

Esther Visser   Coördinatie jury/ klokkers 

Diana de Groot   Penningmeester/ Clubkleding  

Josine Cornelissens  Coördinator training en wedstrijden senioren   

Arno Stolk   Coördinator training en wedstrijden minioren  

Peter Achterberg  Coördinator junioren/ senioren 

 

 

In 2021 hebben wij een aantal maal digitaal overleg gevoerd en vier keer in levenden lijve. De meeste 

coördinatie vond plaats via Whatsapp.  

 

Trainersstaf 

De trainingen werden verzorgd door: 

Arno Stolk, Angelo Lopes, Dennis van Mansom, Liam Breebaart, Naomi Visser, Danique Pannekoek, 

Madelief Blesgraaf, Rick Fa-Si-Oen, Arjan Bellaart & Peter Achterberg.  

 

Wedstrijdbegeleiding  

Minioren: Arno Stolk, Daniel Reeuwijk, Oscar Jasperse 

Junioren/ Senioren: Peter Achterberg, Angelo Lopes, Rick Fa-Si-Oen en Alex de Hollander 

 

Sponsoren 

In 2021 is de jaarlijkse poldersport activiteit gesponsord door een ouder van één van de zwemmers.  

 

Jaarverslag 

De afgelopen jaren kenmerken zich door perikelen door corona. Trainingen vallen uit, of werden 

gegeven als landtraining, wedstrijden zijn uitgevallen. Kommer en kwel alom. Dit heeft zijn weerslag 

gehad op zowel het aantal actieve wedstrijdzwemmers, als ook de trainersstaf.  

 

De organisatie van de wedstrijdzwemafdeling 

Vergeleken met het vorige seizoen is het aantal actieve zwemmers iets gekrompen (13 zwemmers, 7 

meisjes, 6 jongens) zijn helaas gestopt met wedstrijdzwemmen. Twee daarvan zijn vertrokken naar 

andere zwemverenigingen (naar de Dolfijn en ZPCH). Hier staat tegenover dat in 2021 en later 9 

zwemmers erbij zijn gekomen (vijf jongens en vier meisjes – drie via doorstroom vanuit de 

recreatieafdeling).  

De trainersstaf is veranderd – we hebben helaas afscheid moeten nemen van Sandie Bellaart en 

Vincent Moolhuijzen, en een aantal hulptrainers (Marie-Monique en Marjolein).  

De coördinerende taken zijn overgenomen door Arno en Peter en door het enthousiasme van enkele 

actieve zwemmers (Liam, Danique, Madelief, Naomi, en Arjan als stand-by trainer), en enkele 

enthousiaste ouders (Dennis & Angelo) zijn de banen goed bezet. Ook de WZC is uitgebreid met 

enkele enthousiaste leden.  
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Communicatie 

Via email en whatsappgroepen worden de belangrijkste zaken gecommuniceerd met zwemmers en 

ouders van zwemmers. Viermaal per jaar verspreidt de WZC een nieuwsbrief (met hulp van Amber 

Bellaart). In de zomer hebben we een startbijeenkomst georganiseerd en met zwemmers en ouders 

de belangrijkste zaken met betrekking tot trainen en wedstrijden doorgesproken. Ook hebben we 

van de gelegenheid gebruik gemaakt om ouders te rekruteren voor diverse rollen als Oceanus 

vrijwilliger (er was vooral een nijpend tekort aan klokkers – dankzij een aantal welwillende ouders 

dat het afgelopen jaar de klokkerscursus heeft gedaan is dat probleem opgelost). Afgelopen jaar 

heeft de wedstrijdzwemafdeling een Instagram account geopend, en van alle activiteiten (groot en 

klein) wordt daarop melding gemaakt (zie: https://www.instagram.com/oceanusswimteam/ ). 

 

Sportief Verslag 

Trainingen 

In 2021 is deels regulier getraind. Dat wil zeggen dat op maandag, woensdag, vrijdag (van 18:00 tot 

19:30 uur) en zaterdag (van 7:00 tot 8.30 uur) kan worden getraind. De trainingen op maandag en 

woensdag worden het best bezocht. De training van zaterdagochtend is het minst populair maar 

wordt nu gezamenlijk verzorgd en gedeeld met triatleten. Tijdens lockdowns hebben we getracht 

zoveel mogelijk door te trainen op het terrein van de Waterlelie in Aalsmeer. Deze trainingen 

stonden ook open voor jeugd van de waterpolo, triatlon en recreatieafdelingen. 

 

Wedstrijden 

De eerste helft van 2021 zijn door omstandigheden geen wedstrijden gezwommen. Pas eind 

september konden de minioren hun eerste wedstrijd van het jaar zwemmen. Een week later konden 

de junioren en senioren aan de bak voor de eerste ronde van de competitie. Sinds die tijd is een flink 

aantal wedstrijden gezwommen en zijn nauwelijks nog wedstrijden uitgevallen (1 ronde van de 

competitie is geschrapt, en ook een minioren circuitwedstrijd. De geplande Lenie van der Meer 

Bokaal is verplaatst naar juni 2022). 

 

Miniorenwedstrijden 

De minioren hebben in 2021 vijf wedstrijden (vier reguliere en de clubkampioenschappen) kunnen 

zwemmen. De prestaties zijn bijzonder mooi te noemen. Na de vierde ronde van het minioren circuit 

stond het clubje van 7 deelnemende minioren op een 71ste plek (van de 131) in de landelijke 

rangorde(https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewe

dstrijden/minioren/). 

 

Competitie 

De competitie is begin oktober van start gegaan. Oceanus Aalsmeer doet mee in de A-klasse, regio 

Midwest. Dit jaar is meegedaan zonder zwemmers van aanpalende afdelingen of oude leden. Aan 

het eind van 2021 stond de club op een 10e plaats (van de 14 – een plek die we overigens hebben 

kunnen consolideren in 2022). Behoud van deze plaats betekent prolongatie in de A-klasse.  

 

Kampioenschappen 

In 2021 is het clubkampioenschap georganiseerd op 12 en 14 november. Naomi Visser en Sohrab 

Shirzad gingen ervandoor met de begeerde Dick-de-Geus Bokaal!  

https://www.instagram.com/oceanusswimteam/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/minioren/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/minioren/
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Door een uitgevallen juniorenwedstrijd in november is het helaas niet gelukt om twee junioren te 

laten plaatsen voor de NJJK. Dichtbij zijn deze kanjers (Otis en Daniël) wel gekomen. 

 

Punten van aandacht voor 2022 en verder 

Organisatie 

We mikken erop de WZC nog verder te versterken met 1 of 2 enthousiaste leden (o.a. gericht op 

sponsorwerving en bijhouden website).  

 

Trainersstaf 

Afgelopen jaar hebben twee trainers een trainer 2 cursus gevolgd in Alkmaar. Aankomende tijd 

kunnen we gaan kijken hoe we het trainersbestand verder kunnen a) uitbreiden en b) trainen. 

 

Leden 

Grootste punt van aandacht is het aantal leden. Een te ver gaande krimp geeft flinke nadelen (voor 

trainingen en wedstrijden). Het is dus zaak a) de instroom te bevorderen en b) de al actieve leden te 

behouden.  

Ad a: Regelmatig melden nieuwe zwemmers zich via e-mail aan. Sommigen kunnen direct bij 

wedstrijdzwemmen doorstromen, anderen kunnen zich beter nog wat bekwamen bij de 

recreatieafdeling. Het is uiteraard wel noodzakelijk dat er via de instroomafdeling nieuwe zwemmers 

blijven doorstromen. Instroom in de minioren categorie is vooral nodig voor de meisjes, de m/v 

verdeling is op het moment nogal scheef.  

Ad b: Het huidige zwemmers bestand is, demografisch gezien, nogal ‘oud’. Een flink aantal 

zwemmers zit in de bovenbouw van de middelbare school en zal volgend jaar of het jaar erop gaan 

studeren (vaak in andere steden, met als gevolg: vertrek). We moeten manieren vinden om deze 

zwemmers aan de zwemsport (en ons) te binden – bijvoorbeeld door hen bij de 

studentenverenigingen te laten trainen, en in het weekend bij ons, en bij ons aan wedstrijden mee te 

doen. 

 

Januari 2022 / WZC.  
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JAARVERSLAG 2021 WATERPOLO OCEANUS 

 

Samenstelling waterpolocommissie 

De waterpolocommissie bestond afgelopen seizoen uit Lars Houdijk (Voorzitter), Marieke Weijers 

(Secretaris, aanspreekpunt Dames), Peter Lenzen (aanspreekpunt Heren, materiaal), Sofie van der 

Ven (aanspreekpunt Jeugd), Noortje van der Meer (aanspreekpunt Jeugd) en Erik Bras (lid). 

 

Het komende seizoen (2022/2023) zal Erik Bras stoppen met de WPC. Niels Bertoen zal zich 

aansluiten bij de WPC en een mede aanspreekpunt worden voor de Heren.  

 

Deelnemende teams/aantal leden 

De waterpoloafdeling bestond dit jaar uit 118 leden die we vervolgens in 8 teams hebben 

onderverdeeld, te weten: vier Heren teams, twee Dames teams,  Gemend onder de 13 jaar (A) en 

een combinatieteam met de Futen uit Amstelveen Gemengd onder de 13 jaar (B). Daarnaast is er de 

jongste aanwas van onder 11 jaar en onder de 9 jaar. Als laatste was er ook een G-team.  

 

Begeleiding teams 

Heren 1 Trainer/coach  

Heren 2  Trainer/coach   

Heren 3  Trainer/coach  

Heren 5 Trainer/coach  

Dames 1  Trainer/coach Ed van Diemen 

Dames 2 Trainer/coach Eddy Zethof, Niels Bertoen  

Gemengd O13 (A) Trainer/coach Wout Schipper, Gijs Wahlen, Tristan Samuels, Timo Winkels 

Gemengd O13 (B) Trainer/coach Jordy Arendsen (Futen), Davy Nab 

G-Team Trainer Sabina Terlouw, Christa Buskermolen, Joyce Schouten 

 

Resultaten competitie 2021/2022 

Alle resultaten op een rij van seizoen 2021/2022: 

Team      Klasse     Eindstand 

Heren 1     Bond     5e   

Heren 2     Reserveklasse bond   11e   

Heren 3     Reserve district    11e  

Heren 4     4e klasse district A   2e  

Dames 1     1ste klasse district A    8e  

Dames 2     3e klasse district 3   3e 

Gemengd onder 13 (A)    4e klasse (5x5, A)   3e  

Gemengd onder 13 (B) (combi met Futen)  4e klasse (5x5, B)   1ste   

 

Bij het schrijven (15-05-2022) waren nog niet alle wedstrijden gespeeld. Er kunnen dus nog 

verschuivingen plaatsvinden.  

 

Scheidsrechterbestand 

Het scheidsrechterbestand van Oceanus bestond in 2021-2022 uit de volgende personen: 

Eddy Zethof, Job Houdijk, Pim Houdijk, Noortje van der Meer, Sofie van der Ven, Harvey Hinds.  
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W-officials: 

Het huidige W-officialbestand bestond afgelopen seizoen uit 58 personen. Ieder lid is verplicht om in 

het jaar dat ze 16 jaar worden hun W’tje te halen en minimaal twee maal per seizoen achter de tafel 

te zitten. Volgend seizoen zal er ingezet worden om een W-official cursus te organiseren in Aalsmeer 

en zo nog meer W’tjes op te leiden.  

 

Toernooien 

- Bekertoernooi (ManMeerCup) 

Afgelopen seizoen heeft geen enkel team deelgenomen aan de ManMeerCup. 

 

- Oceanus Oliebollentoernooi 

Afgelopen seizoen is er geen Oliebollentoernooi georganiseerd i.v.m. COVID-19. 

 

- Oceanus Scholentoernooi 

Afgelopen seizoen is er geen Scholentoernooi georganiseerd i.v.m. COVID-19. 

 

- Oceanus Jeugdtoernooi 

Afgelopen seizoen is er geen Jeugdtoernooi georganiseerd i.v.m. COVID-19. 

 

- Oceanus Vriendentoernooi 

Afgelopen seizoen is er geen Vriendentoernooi georganiseerd i.v.m. COVID-19. 

 

- Diverse toernooien: 

Afgelopen seizoen is er door geen enkel team deelgenomen aan een ander toernooi.  

 

Tot slot 

Afgelopen jaar is een ontzettend moeilijk jaar geweest. Door COVID-19 hebben er helaas weinig 

trainingen en wedstrijden plaatsgevonden. Wanneer dit wel weer mocht was er weinig motivatie te 

vinden onder de leden. Met moeite konden er volledige trainingen plaatsvinden en er moesten zelfs 

wedstrijden afgezegd worden door een tekort aan spelers. Ook een gebrek aan trainers en coaches 

hielp hierin niet mee.  

Ook het aankomende jaar gaat een pittig jaar worden. Er zijn al een aantal afzeggingen binnen en er 

is twijfel of er volgend seizoen meer motivatie zal zijn. Dit zal gevolgen hebben voor de 

teamindelingen en het aantal teams wat ingeschreven zal worden.  

Ondanks deze mindere berichten gaan we als WPC vol enthousiasme verder met het versterken van 

de waterpolo afdeling door middel van werving en het organiseren van toernooien en clinics. Via 

deze weg willen we dan ook nogmaals onze waardering uitspreken voor al onze vrijwilligers die ons 

hierbij helpen.  

Zonder vrijwilligers geen vereniging! 

 

Namens de waterpolocommissie, 

Lars Houdijk, Marieke Weijers, Peter Lenzen, Sofie van der Ven, Noortje van der Meer, Erik Bras en 

Niels Bertoen.  

waterpolo@oceanusaalsmeer.nl 

 

mailto:waterpolo@oceanusaalsmeer.nl
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JAARVERSLAG 2021 VINZWEMMEN OCEANUS 

 

Er is in 2021 bijna geen training gegeven i.v.m. de Lock downs en ook de wedstrijden zijn uitgevallen 

evenals het NK 2020 en 2021. Als er wel gezwommen kon worden gebeurde dat met vol 

enthousiasme. 

Door corona zijn er toch ook zwemmers verdwenen naar andere sporten en er zijn nu nog 9 

zwemmers over waarvan 3 wedstrijdzwemmers. Op dit moment staan de 3 wedstrijd zwemmers 

(Liam Glebbeek, Yvanka Ashby, Ella-May Meeuwisse) qua punten allemaal in de top 5 van het 

klassement en gaan we in juni na twee jaar weer NK zwemmen in Eindhoven, waar zij ongetwijfeld 

weer een paar medailles in ontvangst kunnen nemen. Na de lockdown hebben we een aantal 

proefzwemmers gehad en één is naast de trainingen ook gaan deelnemen aan wedstrijden.  

Karin van Oostveen is de trainer/coach voor de zaterdag trainingen en de wedstrijden op zondag. Af 

en toe wordt er waar genomen door Liam en Cassey Glebbeek of Michel Langeraad. Tijdens 

wedstrijden wordt er ook geklokt door een ouder en een lid van de groep.  

Wij hebben een vinzwem-app groep met de ouders en de leden, om steeds over van alles op de 

hoogte te worden gehouden. Naast deze overleg vorm, was er als dit door corona regels kon, overleg 

op locatie met ouders en zwemmers.  

De buiten landtrainingen, voor heel Oceanus, zijn niet door het groepje vinzwemmers bezocht, 

omdat door de leeftijdsindeling ze gesplitst zouden worden en dat was niet gewenst.  

Mei 2022 / Karin van Oostveen.  

 


