
 
 
 

Recreatie Jaarverslag 2016 

 

Na twee weken Kerstvakantie waarbij alle trainingen bij de Recreatie even stil waren gelegd begonnen 

de trainers/sters fris en fruitig aan 2016. In de maand Januari werd de rugcrawl, borstcrawl, TTG test 

( 100 m vrije slag op tijd ) en T shirt training uitgevoerd. De TTG 100 m op tijd test leverde mooie 

resultaten op.  

Nieuw op het programma was de Training met Bal, waar een hoop elementen van de Waterpolo aan 

bod kwamen, de kinderen vonden het fantastisch maar ook behoorlijk zwaar.  Een blok van twee 

weken wisselslag en voor de Tieners stond er een lange afstand training op het programma, een 

mooie conditie test.  

Eind Februari begin Maart een week Voorjaarsvakantie en daarna kwamen volop de voorbereidingen 

aan bod voor de Clubkampioenschappen, de ouders werden uitgenodigd om ook een week lang mee 

te zwemmen en alles kwam aan bod zoals duiken en keerpunten. De clubkampioenschappen waren 

dit jaar harder werken dan anders om voldoende animo te krijgen. Gelukkig is op het laatste moment 

de deadline van hoeveelheid deelnemers gehaald en het was een grandioos succes met vele 

winnaars, waarbij iedereen trots naar huis is gegaan. Een record aantal estafette teams stonden aan 

de start en de sfeer was geweldig.  

Na al het oefenen werd er ook tijd ingeroosterd om eens gezellig te spelen en gebruik te maken van 

de vernieuwde glijbaan van de ESA. De tieners kregen werderom een TTG 100 m op tijd test te 

verwerken, en eind April nogmaals de Baltraining laten passeren, mede omdat het zo goed  bevallen 

was. 

Tijdens de twee weken Meivakantie had de complete recreatie afdeling even pauze en konden de 

batterijen weer opgeladen worden, na de vakantie kwamen de schoolslag, rugcrawl en t shirt training 

aan bod. Mei is ook de maand van de vele school toernooien en dan is de opkomst heel wisselend te 

noemen. De avond vierdaagse volgde al snel dus de maanden Mei en Juni zijn minder bezet. 

Ondertussen zijn er een aantal ouders opgestaan om te gaan helpen bij de Recreatie en hier en daar 

zijn een aantal gaan mee draaien om de kneepjes alvast onder de knie te  krijgen. Negen 

jongens/meisjes zijn in de maand Juni gaan proef trainen bij de wedstrijd minoren waarbij de 

reactie’s super positief waren en de meeste de wedstrijd ploeg gaan versterken, waar we ontzettend 

blij mee zijn.  

Juni werd een maand met avondvierdaagse, wisselslag en het introduceren van nieuwe 

trainers/sters/vrijwillgers. De laatste training week is van 27 Juni tot 1 Juli waarbij op vrijdag 1 Juli 

een seizoen afsluiting werd georganiseerd voor alle zwemcommissie afdelingen.  

De volgende trainers/sters hebben afscheid genomen: Arjan Bellaart, Merel Nieuwendijk ( zij gaat 

zich volledig richten op de wedstrijd zwemmers), Robin Hofman en Sandie Bellaart na 10 jaar 

recreatie en 6 jaar coördinator gaat zij verder als coördinator minioren bij de wedstrijd afdeling. De 

administratie wordt overgenomen door Ingrid van Vierzen. 
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En we heten de volgende mensen welkom: Simone Maas, Daniel Rewijk, Robert Jan Korenromp en 

Jacqueline Blesgraaf.  

In week 35 wordt er weer een frisse start gemaakt na de zomerstop en staat de schoolslag al eerste 

op het trainingsplan. Al gauw gevolgd door een 100 meter test en in september de meezwemdagen 

voor de ouders. 

Half oktober wordt er gestart met het oefenen van de keerpunten zodat op 31 oktober iedereen 

goed beslagen te ijs komt bij de clubkampioenschappen. 

Helaas geven ruim voor de kerstvakantie Simone en Daniel aan dat zij door tijdgebrek geen 

trainingen meer kunnen geven. Zij staan beide op de donderdag en dat is een groot probleem. 

Guyonne is de reddende engel en komt van de maandag naar de donderdag, Sandra en Ton geven 

aan wel te willen inspringen samen of om beurten bij om de jongsten een goede start binnen de 

vereniging te geven. 

Na het pietenparkoer in de week van 5-11 december en het vrijzwemmen op 19 december is het 

kerstvakantie en sluiten we 2016 af. 

 

 


