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Jaarverslag zwemafdeling 2019-2020 

 
COVID-19 
We kijken terug op een onwerkelijke periode die ondanks de ingrijpende maatregelen voor 
OZ&PC relatief goed is verlopen maar nog zeker niet voorbij is! We kijken dan ook hoopvol 
naar de toekomst waarin we waakzaam moeten blijven, maar we ons zeker moeten blijven 
aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Ik wil dan ook alle leden bedanken voor hun 
flexibiliteit ten aanzien van het afgelopen seizoen. Maar we zijn er nog niet. We hebben 
gezamenlijk de verplichting om de besmettingskans binnen de vereniging en daarbij buiten 
te voorkomen. Blijf gezond! 
 
Zwemcommissie draait goed; vrijwilligers nog steeds aandachtspunt 
Tijdens de laatste ALV is Ramon Grootelaar officieel benoemd tot voorzitter van de 
zwemcommissie en is Bob Evers toegetreden tot de zwemcommissie. Hij bewaakt samen 
met hoofdtrainer Inez Heideman het zwem technische gedeelte binnen de commissie. 
Helaas hebben wij wel aan het einde van het seizoen afscheid moeten nemen van Maike Kip. 
Zij kon het wedstrijdsecretariaat niet meer langer combineren met het vrijwilligerswerk dat 
zij bij FC Noaber doet. En helaas zoeken we nog steeds vrijwilligers die structureel iets willen 
doen. We hebben op dit moment nog steeds gebrek aan officials! 
 
Trainers 
De zwemafdeling van OZ&PC heeft het afgelopen seizoen wederom kunnen beschikken over 
een ambitieus en enthousiast team aan trainers. We hebben om verschillende redenen 
afscheid genomen van een tweetal trainers. Daarentegen is het aantal trainers uitgebreid 
met fanatieke jeugdzwemmers uit de zwemselectie, die hun kennis en ervaring op een leuke 
manier overbrengen aan de zwemmers van de toekomst! Er wordt voortdurend nagedacht 
en geïnvesteerd in de kwaliteit van de trainingen, waarbij er door de trainers deelgenomen 
is aan verschillende cursussen en bijscholingen. In de komende jaren blijft het een streven, 
om een zo breed mogelijk, gekwalificeerd team aan trainers te houden. 
 

Wedstrijden 
OZ&PC heeft in het seizoen 2019 – 2020 verschillende thuiswedstrijden georganiseerd. Het 
hoogtepunt was het organiseren van de Overijsselse Minioren Clubmeet, het Overijssels 
Kampioenschap voor zwemmers t/m 12 jaar. Voor het eerst in jaren werd er weer een 
regionaal kampioenschap georganiseerd door OZ&PC. De organisatie van alle wedstrijden 
verliep goed en de meerwaarde van thuiswedstrijden is ook dit seizoen gebleken, aangezien 
er goede prestaties werden geleverd in ons eigen bad.    
 
Wedstrijdprestaties 
De zwemselectie van OZ&PC is in het vorige seizoen op een verdienstelijke tweede plaats 
geëindigd in de eerste klasse van de Regio Oost. Mede dankzij een aantal wijzigingen in de 
indeling van de verschillende klassen komt OZ&PC in het huidige seizoen uit in de A-klasse, 
waarin we na één competitiewedstrijd op de voorlopige vierde plaats staan.  
De Minioren afdeling heeft afgelopen seizoen ook laten zien om met de beste zwemmers 
van Overijssel mee te kunnen. Tijdens de Overijsselse Minioren Clubmeet is het team tijdens 



 

 

Jaarverslag zwemmen 20-10-2020 

 

beide delen van deze wedstrijd op een uitstekende derde plaats geëindigd. Het hoogtepunt 
was de behaalde podiumplaats tijdens de thuiswedstrijd in Oldenzaal.  
Daarnaast is er op individueel vlak door een groot aantal zwemmers goede prestaties 
geleverd tijdens Overijsselse A- en B-kampioenschappen, Nationale Estafette 
Kampioenschappen en tijdens de Minioren Jaargangfinales, het officieuze NK voor 
zwemmers t/m 12 jaar.  
 
Officials 
Vorig jaar deden we een dringende oproep voor officials en ook dit jaar kunnen we weer 
nieuwe officials gebruiken. Per wedstrijd hebben we toch minimaal 3 officials nodig en het 
lukt nog steeds, maar het zou prettiger zijn als we meer officials hebben om te voorkomen 
dat telkens op dezelfde officials een beroep gedaan moet worden. 
 
Bedankt! 
Tot slot willen we Maike Kip  bedanken voor haar 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 2020: 

- Inez Heideman 
- Marieke Groot Rouwen 
- Susan Klein 
- Bob Evers 
- Joop Rijssemus 
- Ramon Grootelaar 
 


