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Dit is het beknopte jaarverslag van de afdeling wedstrijdzwemmen van Oceanus. Het beschrijft de 
ontwikkelingen in het kalenderjaar 2016.  
 
Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van de nieuwe start en laat voor de afdeling 
wedstrijdzwemmen sinds een aantal jaren weer groei zien. Dit is met name te danken aan de 
tomeloze inzet van vrijwilligers onder aanvoering van onze hoofdtrainer Paul Zirkzee. De sfeer binnen 
het wedstrijdzwemmen is heel goed en doet recht aan het brede karakter van Oceanus met ruimte 
voor topprestaties. Het geïmplementeerde beleidsplan doet zijn werk en geeft duidelijk de structuur en 
de kaders aan. Het wedstrijd secretariaat is overgenomen door Marije Erenst, Esther van Leeuwen en 
Stefan Breebaart. Wij danken Germaine van Zanten en Leonie Bol, die hun taken in 2016 hebben 
neergelegd, voor hun jarenlange inzet voor het secretariaat. Gelukkig zijn Germaine en Leonie nog 
actief in de organisatie van de trainingsweek. 
 
WZC 
Stefan Breebaart is in 2016 lid geworden van de (wedstrijd) zwemcommissie. Vanuit praktische 
redenen hebben we ook aangepast sporten, recreatie en vinzwemmen toegevoegd aan de 
zwemcommissie om de samenwerking te verbeteren. De zwemcommissie bestaat uit de volgende 
leden: 

- Edward van Vierzen (voorzitter) 
- Paul Zirkzee (Hoofdtrainer wedstrijdzwemmen) 
- Frank Corvelijn (Communicatie, website en projecten) 
- Mellanie Arkesteijn (coördinator overige activiteiten) 
- Stefan Breebaart (coördinator  wedstrijden en secretariaat) 
- Gerda Stokkel (aangepast sporten) 
- Ingrid van Vierzen (recreatie) 
- Brenda Starreveld (vinzwemmen) 

 
Trainers en beleidsplan 
Paul Zirkzee is hoofdcoördinator van het wedstrijdzwemmen en doet ook in 2016 veel plezier en 
enthousiasme. Het niveau van de trainingen is hoog, wat ook blijkt uit de resultaten van Oceanus 
zwemmers en hun ontwikkeling. Sandie Bellaart is coördinator van de minioren en de samenwerking 
tussen Paul en Sandie is erg goed, dankzij de verdeling tussen de ‘jongere’ zwemmers en de ‘oudere’ 
zwemmers. 
 
Trainingsweek in Doorn (3 mei – 6 mei 2016) 
De trainingsweek is in 2016 georganiseerd door Germaine van Zanten, Paul Zirkzee, Leonie Bol en 
Paul van Duijnhoven. 18 zwemmers zijn mee geweest, verbleven in RCBN het Grote Bos en hebben 
gezwommen in het prachtige ‘Krommerijn’ zwembad in Utrecht. 
 
Resultaten van wedstrijdzemmen 
Oceanus heeft met 2 personen deelgenomen aan het Nederlands Jeugd en Junioren 
kampioenschap zwemmen, hierbij is Romée Veldt 3evan Nederland geworden op de 100 m rug. 
 
Bij de Minioren hebben maar liefst 4 Oceanus zwemmers deelgenomen aan de jaargang finales mee 
gedaan, dit betekent dat zij tot de beste 18 zwemmers van hun jaargang horen. 
 
Naast deze prestaties op Nationaal niveau zijn er vele Regionale successen geweest bij de regio 
kampioenschappen van de regio werden tientallen medailles opgehaald door Oceanus zwemmers. 
 
Dit zijn mooie resultaten, maar het echte resultaat zit hem in de nieuwe inzet vanuit Oceanus wedstrijd 
zwemmen waarbij aan vaardigheden en eigenschappen als discipline en doorzettingsvermogen wordt 
gewerkt. 
Voorbeelden van waar hier specifiek aan gewerkt is zijn de clinics va Bas Borreman en Martin Pet 
waarbij door beiden er aan is gewerkt om buiten de comfort zone te komen en nieuwe uitdagingen 
aan te gaan. 
 
Tot volgend jaar! 
De WZC 


