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Jaarverslag zwemafdeling 2018-2019 

 
Het seizoen 2018-2019 heeft in het teken gestaan van voorzichtige groei. We hebben dit 
zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht gezien. Het aantal zwemmers en beschikbare 
trainers zit in de lift, net als de kwaliteit van de trainingen en de prestaties die worden 
behaald door de zwemmers. Dat neemt niet weg dat de situatie nog altijd kwetsbaar is en 
dat we ons met zijn allen maximaal moeten blijven inzetten, zodat deze groei zich kan 
voortzetten. Sportief gezien gaat het goed met onze zwemafdeling. Helaas zoeken we nog 
steeds vrijwilligers die structureel iets willen doen. We hebben op dit moment gebrek aan 
officials! 
 
Zwemcommissie 
Na het vertrek van voorzitter zwemcommissie Frank Siebelt, bestond de zwemcommissie het 
afgelopen seizoen uit zes leden. Tot mei dit jaar heeft de zwemcommissie het zonder 
voorzitter moeten doen. De zwemafdeling moest draaiend gehouden worden en alle 
commissieleden hebben hun steentje daaraan bijgedragen. Waarvoor dank aan alle leden 
van de zwemcommissie. Begin mei heeft Joop Rijssemus, Ramon Grootelaar benaderd voor 
de functie voorzitter zwemcommissie. Hij heeft daar positief op gereageerd en is sindsdien 
waarnemend voorzitter zwemcommissie. Helaas hebben wij wel aan het einde van het 
seizoen afscheid moeten nemen van Edwin Oldescholten. Wegens privé redenen zag hij 
geen mogelijkheden meer om zich in te kunnen blijven zetten voor OZ&PC. Met het afscheid 
van Edwin en de komst van Ramon is de bezetting van de zwemcommissie op orde.  
 
Trainers 
OZ&PC heeft het afgelopen seizoen over een goed team aan trainers kunnen beschikken. Er 
is geïnvesteerd in de kwaliteit van de training en de interactie met de zwemmers. Dit komt 
de sfeer en de zwemprestaties ten goede. We zijn ook blij om een aantal oud zwemmers te 
kunnen verwelkomen als trainers. Deze oud zwemmers hebben een berg aan ervaring die zij 
kunnen overbrengen aan onze groep zwemmers. Ook in de toekomst wil OZ&PC blijven 
investeren, door middel van opleidingen en cursussen, in trainers. Zodat de vereniging over 
een breed team aan gekwalificeerde trainers kan blijven beschikken. 
 
Wedstrijden 
In het seizoen 2018-2019 heeft OZ&PC 8 zwemwedstrijden en de Regionale 
Schoolzwemkampioenschappen georganiseerd. We kunnen tevreden terugblikken op deze 
wedstrijden, omdat de organisatie telkens goed verlopen is en de zwemmers in hun eigen 
bad goede prestaties hebben geleverd. Tegelijkertijd moeten we constateren dat een 
gedegen organisatie van deze wedstrijden onder druk staat. We zijn afhankelijk van een 
selecte groep mensen, die zich al jaren inzet voor de vereniging. Er zal tijdig moeten worden 
nagedacht over een goede opvolging. 
Een hoogtepunt in het seizoen was de wedstrijd in het openluchtbad in Nordhorn in het 
Pinksterweekend. We kunnen terugkijken op een geslaagd evenement, dat voor de 
zwemmers van OZ&PC echt een toegevoegde waarde heeft. Hetzelfde geldt voor het 
toernooi, aan het begin van het seizoen, in Epe. Hier zijn de nodige medailles binnengehaald. 
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Zwemprestaties 
De competitieploeg van OZ&PC heeft in het afgelopen seizoen een achtste plaats behaald in 
de eerste klasse Regio Oost. Dit seizoen zijn we goed gestart en staan nu derde in deze 
klasse. 
Op individueel vlak hebben meerdere zwemmers goede prestaties geleverd tijdens de 
Overijsselse kampioenschappen en de Minioren Jaargangfinales in Leiden en Dordrecht. 
 
Officials 
Waar we beschikken over een grote groep trainers, beschikken we helaas niet over genoeg 
officials. Op basis van de huidige groep zwemmers, zoeken wij minimaal 6 officials, met 
name in de doelgroep minioren. Het wordt steeds moeilijker om voldoende officials te 
kunnen leveren voor wedstrijden.  
Gelukkig hebben wij nog aan alle wedstrijden kunnen deelnemen. Maar de verwachting is 
wel dat wij in de toekomst uitgesloten worden van deelname van wedstrijden. Dit doordat 
de vereniging simpelweg geen of niet genoeg officials kan leveren. 
Verder maken we nog steeds gebruik van officials van wie de kinderen al jaren niet meer lid 
zijn van OZ&PC. Deze groep als de overige officials koesteren wij en zijn wij zeer dankbaar 
voor hun inzet afgelopen seizoen!  
 
Uitreiking prestatiebekers 
De uitreiking van de prestatiebekers vond ook het afgelopen seizoen weer plaats. Bij deze 
prijzen wordt gekeken welke zwemmers de grootste progressie hebben geboekt in 2018. Dit 
is elk jaar een geweldig leuke gebeurtenis. Voor de zwemmers en trainers, maar ook voor de 
ouders is het erg leuk om bij deze avond aanwezig te zijn. 
 
Bedankt! 
Tot slot willen we Frank Siebelt, Edwin Oldescholten, Mathijs Brandhorst en Bas Wasser 
(laatste twee waren officials) bedanken voor hun inzet bij OZ&PC. Daarnaast willen we ook 
alle vrijwilligers hartelijk bedanken dat ze het afgelopen seizoen iedere keer voor ons klaar 
stonden. Zonder jullie inzet hadden wij het zeker niet kunnen redden. 
 
De zwemcommissie, oktober 2019: 

- Inez Heideman 
- Marieke Groot Rouwen 
- Maike Kip 
- Susan Klein 
- Joop Rijssemus 
- Ramon Grootelaar 
 


