Jaarverslag De Rijn 2021
Dagelijks bestuur
Corona heeft in grote mate de ontwikkelingen en beperkingen voor onze vereniging bepaald in 2021.
Waar we hoopten dat we na 2020 weer ‘gewoon’ les konden geven, competitie spelen en
wedstrijden zwemmen, werd het weer een jaar met beperkingen en het zoeken naar mogelijkheden.
Begin 2021 hebben we de stap gemaakt om trainingen te geven in het buitenbad van de Vrije Slag in
Bennekom en later ook Arnhem (polo). Een aantal fanatieke en winterharde leden hebben zo
wekelijks hun trainingen kunnen volgen. De omstandigheden waren helaas niet geschikt om onze
jonge leden daar te laten zwemmen. Er is heel actief ingezet om de jonge zwemmers weer zo snel
mogelijk in het bad te krijgen. De competitie en wedstrijden zijn helaas grotendeels weggevallen en
ouders moesten noodgedwongen op de parkeerplaats wachten. Ook het clubhuis is maar beperkt
open geweest en er waren weinig mogelijkheden om iets gezamenlijks te doen en te zorgen voor
gezelligheid en een bruisende vereniging.
We zijn daarom heel blij dat onze leden trouw gebleven zijn aan de vereniging en begrip hebben
getoond en zich elke keer weer aangepast hebben en dat ook onze vrijwilligers klaar staan om te
helpen bij activiteiten. Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers blijft wel een aandachtspunt en is
zeker in coronatijd niet makkelijk geweest.
Doordat we door corona continu moesten aanpassen en snel moesten handelen, is er wel intensief
afgestemd tussen de afdelingen en is er meer samenwerking gezocht. Ook zijn er mooie stappen
gezet voor een betere afstemming over de jeugdopleiding en invulling van de swimkick.
Mede door alle corona regels is er ook een intensievere afstemming met Sportfondsen over gebruik
van het zwembad. Een mooie basis om mee door te gaan als alles weer als onze activiteiten weer als
vanouds opgepakt kunnen worden.
Helaas hebben wij door corona nog geen invulling kunnen geven aan de plannen om meer in te
zetten op bekendheid geven aan de vereniging, het actief inzetten op aanwas van onderaf met jeugd
door het organiseren van inloopmiddagen of clinics.

Jaarverslag afdelingen
Jaarverslag 2021, commissie elementair zwemmen.
Lesgevers:
Er was in 2021 nog steeds een enthousiaste vaste groep lesgevers/sters en tevens een klein
aantal invallers. Joke de Jong moest in januari helaas haar vrijwilligerswerk opgeven
vanwege ziekte. Ze is steevast weer van plan om terug te komen aan de badrand. Tot eind
december 2021 is haar dat echter nog niet gelukt.
Aan het wedstrijdbad zijn er vaste lesgevers, zowel op dinsdag als vrijdag en indien nodig
een invaller. De gemiddelde leeftijd is best hoog, mooi zou wat capabele verjonging zijn,
maar dat is tot op heden lastig zoeken. Hester van Os en Kim van Leendert assisteren ook in
2021 nog steeds, erg fijn! Zij hebben aangegeven te willen assisteren wanneer zij kunnen,
we zijn daar erg blij mee.
Kantwachten, ouders die een helpende hand toereiken, zijn ook nog goed te vinden.
Commissie:
De commissie elementair zwemmen bestond uit Berna van Es, Sigrid Leemeijer, Betsie van
Loenen , Tanja Zittersteijn en Hilda Havinga.
Opleidingen:
De superspetters opleiding vindt genoeg ouders die deze willen laten volgen door hun kind.
Daarnaast geven we volgens onze eigen lesmethode les om kinderen op te leiden naar het
ABC. We blijven de twee methodes van aanleren zwemmen gebruiken. Het ene bijt het
andere niet. Beide wegen leiden naar zwemveiligheid van het kind. Wel zijn we zeer
tevreden over het verloop van de opleiding superspetters. In mei 2020 is de 4e groep
Superspetters gestart. De 1e gestarte groep heeft op 3 juli 2021 diploma gezwommen.
De superspetters methode is alleen tijdens de laatste les in het instructiebad. Het nationale
ABC bieden we het 1e lesuur aan in het instructiebad. Verschil is dat er 3x wordt
afgezwommen bij ABC, bij Superspetters zwemmen ze 1x af en horen dan op C diploma
niveau te zijn. In 2023 is er slechts één landelijk C diploma. Wel kan de methode
Superspetters gewoon gegeven worden. De weg ernaar toe ( landelijk C diploma)is anders,
de eisen zijn dezelfde.
Diplomazwemmen:
In totaal zwommen in 2021 slechts 61 kinderen af voor diploma A, B of C. Dat is 29 minder
dan in 2020. Oorzaak is het vele uitvallen ( zwembad gesloten i.v.m Corona) van
zwemlessen.
A22
B19
C14
Superspetters 6
Totaal slechts 61 kinderen, ook hier last van onderbroken lesgeven in het jaar.
Wachtlijst:
Op de wachtlijst stonden aan het eind van 2021 ruim 30 kinderen. Meer dan het jaar
daarvoor. Er zijn in 2021 (ondanks corona pauzes) toch nog 34 kinderen aangenomen, 11
meer dan in 2020.

Badkleding vrijwilligers:
De badpakken /zwembroeken die in 2019 zijn uitgegeven, zijn nog van redelijke kwaliteit in
2021. Ze zijn misschien minder hard gesleten i.v.m het veel minder uren in het water
vertoeven i.v.m. het uitvallen van veel lessen in 2021. In 2022 zullen er nieuwe besteld
moeten worden.
Bijscholing:
Er is een (verplichte) bijscholing geweest in 2021 voor de personen die hun certificaat niveau
2 behaalden in 2017. Ze zijn verplicht om jaarlijks bijscholing te volgen om hun certificaat
geldig te laten zijn. In oktober en november van 2021 zijn er twee online bijscholingen
geweest, gegeven door Petra van Rooijen. Aanzienlijk minder gedoe, mensen kunnen thuis
blijven, minder reistijd en minder geld voor de vereniging. Allemaal hebben ze weer
verlenging van hun certificaat (Luuk, Sanne, Rienette, Annika, Miranda, Rianne, Marjan,
Sigrid).
Geslaagd:
Jeanet Oostenbrink, Mechteld ter Horst en Miranda Luiken zijn gestart met de opleiding
Lesgeven niveau 2 en geslaagd . Heel fijn! Ze konden al prima lesgeven, echter certificering is
noodzaak om zelfstandig les te kunnen geven.
Tanja Zittersteijn is na haar lesgeefniveau 2 ( 2017) gestart met opl. Niveau 3 en tevens
geslaagd in 2021! Superfijn. Zij mag nu ook stagiaires beoordelen.
Daniek Hendriks en Csongor Bartfai, twee jeugdleden, zijn nog steeds actief als hulp bij het
lesgeven in het instructiebad, heel fijn. Ze zijn te jong om een cursus te volgen, maar wie
weet over een aantal jaren zouden ze dat willen. Nieuw elan.
Overig:
Er is in 2021 ( alweer door ‘Corona’) geen Molenmarkt geweest.
Namens de commissie el. Zwemmen
Hilda Havinga

Jaarverslag 2021 Zwemcommissie de Rijn
1. Corona
2021 was opnieuw een jaar dat in het teken stond van Corona: veel uitgevallen trainingen en
wedstrijden. Trainingen zijn deels verplaatst naar het buitenbad in Bennekom.
In de periodes waarin het kon zijn wel wat onderlinge wedstrijden georganiseerd. Dit heeft veel
gevraagd van de inzet van vrijwilligers en zwemmers.
2. De zwemcommissie
De ZC bestond in 2021 uit de volgende leden: Berenice Michels (voorzitter), Rina Schimmel
(secretaris), Rick van Nieuwenhuizen (penningmeester), Arian van Elst (zwemtechnische zaken),
Nathalie Wakker (Swimkick), Nicole Bakkum (lid, secretaris AB) en Johan Krakou (lid namens de
seniorenzwemmers). De ZC-vergaderingen worden bijgewoond door de trainers Hans de Korte, Ilona
Vennegoor en Rianne Broeder.
3. Trainers/officials.
Trainers: Hans de Korte is zijn derde seizoen als hoofdtrainer ingegaan. Ilona Vennegoor en Hans
verzorgen samen de meeste trainingen voor de JJS (Junioren/Jeugd/Senioren). Bert Jansen is na jaren
van training geven gestopt.
Rianne Broeder is Ed Mol opgevolgd als technisch swimkick coördinator. Bij de swimkick is een
nieuwe (jeugd)trainer begonnen: Tess Wakker. De landtrainingen op de maandagavond zijn gestopt.
In plaats daarvan vindt nu op zaterdagochtend landtraining plaats, na afloop van de vroege JJS
training.
Door corona zijn de official-cursussen stil gevallen en zijn er ook geen nieuwe officials bijgekomen.
4. Trainingen en Wedstrijden.
Trainingen: In overleg met het AB is gestart met een nieuwe vorm van swimkick trainingen. In plaats
van een polobaan tijdens iedere training, is er nu iedere vijfde training een polotraining in het hele
bad. De vier andere trainingen is er alleen zwemtechniek-training. De swimkicktraining van
zaterdagmorgen is verplaatst naar vrijdagavond, omdat dit beter aansluit op wat men gewend is
vanuit het ABC-zwemmen.
Competitie: de competitie is in verband met corona stilgevallen, het team is in dezelfde klasse
gebleven (A klasse regio Oost)
De onderlinge clubkampioenschappen hebben in juni in aangepaste vorm wel plaatsgevonden.
5. Overig: Paaskamp en kleding
Het Paaskamp kon door corona in 2021 wederom niet gehouden worden. In plaats daarvan is tijdens
de trainingsweek in augustus, toen er weer meer mogelijk was, het programma uitgebreid met
kamperen op het veld bij de Bongerd. Dit is goed bevallen.
De zwemcommissie is op zoek gegaan naar een alternatief voor de huidige clubkleding, omdat veel
ouders (zeker vanuit de swimkick) aangaven de Craft-setjes te duur te vinden. Ook is initiatief
genomen voor nieuwe badmutsen in de actuele Rijn-kleuren (rood-zwart).

Beleidsplan Zwemcommissie De Rijn 2022
Het beleidsplan voor 2022 ziet er, vanwege de corona-omstandigheden vorig jaar, in grote lijnen
hetzelfde uit als dat van 2021.
De Commissie Wedstrijdzwemmen (ZC)
De commissie bestaat in 2022 uit een aantal leden met de volgende functies;
• Voorzitter
• Penningmeester
• Secretaris / Wedstrijdsecretaris
• Coördinator Swimkick
• Afvaardiging senioren zwemmers
De zwemcommissie vergadert maandelijks, de hoofdtrainer en één andere aangewezen trainer
vergaderen mee. De hoofdtrainer overlegt vier keer per jaar met de trainersstaf.
Doelstellingen
Voor 2022/2023 zijn de volgende doelstellingen opgesteld en concreet uitgewerkt met streefdoelen
•

•

•

•

•

Bevorderen van het plezier in de zwemsport
Operationalisering:
o bijhouden opkomstpercentages bij trainingen en navraag doen bij zwemmers die
(regelmatig) niet komen trainen
o behoud van aantal zwemmers, ondanks corona
o verschil tussen A (ambitie) en B (basis) niet op grond van prestatie, maar op grond van
eigen keuze. Bij trainingen / wedstrijden alleen verschil tussen A en B maken indien
noodzakelijk (dus niet als ‘beloning’).
Naast breedtesport ook prestatiegerichte beoefening van de zwemsport
Operationalisering:
o behoud van de huidige positie (regio A) in de competitie
o deelname met meerdere zwemmers aan Gelderse Kampioenschappen (A en B)
o aandacht voor landelijke top-25 noteringen
o aandacht voor persoonlijke begeleiding van sporters door trainers (d.m.v. persoonlijke
doelen, gesprekken en video-opnames&-analyses)
Een trainersteam van voldoende omvang en niveau
Operationalisering:
o behoud van het trainersteam
o Alle JJS trainers gediplomeerd (min. niveau 3)
o Na- & bijscholing voor alle trainers (incl. SK-trainers)
Vrijwilligers en officials
Jeugdleden en senioren stimuleren (zwaarwegende verwachting uitspreken) om actief te worden
óf als trainer (bij SK of minioren) óf als official. Bij junioren en jonger één van de ouders in
principe als vrijwilliger inzetbaar.
Een actieve en open zwemafdeling, waar alle zwemmers (ongeacht niveau) en ouders /
vrijwilligers zich thuis voelen
Operationalisering:
o Actief vrijwilligersbeleid resulterend in behoud of vergroting van het vrijwilligersbestand
(voornamelijk officials)
o Bijdragen aan de ontwikkeling van de zwemsport in de Regio Oost van de KNZB door de
organisatie van wedstrijden in het minioren circuit en jeugdwedstrijden
o Bekendheid in de Wageningse gemeenschap vergroten en daarbij uitdragen dat De Rijn
een actieve en gezellige vereniging is

o

•

•

Indien nodig (ivm corona): minimaal vier activiteiten organiseren ter behoud van de
sociale structuur van de vereniging (bijv. kerstontbijt/kerstborrel, paaskamp, competitieafsluiting, seizoensafsluiting, trainingsweek nieuwe seizoen, internationale wedstrijden)
Goede afstemming en prettige samenwerking met de waterpolo-afdeling
o afstemming wat betreft de jaarkalender zodat er zo weinig mogelijk uitgeweken hoeft te
worden voor eigen wedstrijden naar andere baden
o afstemming rond de optimale inzet van sporters die zowel wedstrijdzwemmen als
waterpolo beoefenen (optimaal voor de sporter, de zwemafdeling en de waterpoloafdeling)
o afstemming met waterpolo van clubkampioenschappen op zodanige wijze dat de
wedstrijd voor de zwemmers een goede mogelijkheid blijft om officiële tijden te
zwemmen en tegelijkertijd de band met de polo-afdeling wordt aangehaald, door ook
onderdelen voor waterpoloërs en zwemmers gezamenlijk te organiseren.
Start van de ontwikkeling van nieuw beleid t.a.v. jeugdopleiding i.v.m. de instroom van
‘superspetters’ in de swimkick, de instroom van oudere zwemmers die geen swimkick kunnen
doen (hetgeen vaker voorkomt) en afstemming met de nieuwe MOZ van de KNZB.

Jaarverslag waterpolo seizoen 2021
Algemeen
Het seizoen 2020-2021 is goed begonnen, echter al snel geëindigd als gevolg van de
Coronamaatregelen. Hierdoor zijn de competities grotendeels niet gespeeld. Ondanks deze
beperkingen is er met veel inzet en doorzettingsvermogen geprobeerd om de
trainingsmogelijkheden zo goed mogelijk te benutten.
In dit seizoen hebben we afscheid genomen van Wil Zittersteijn en Eefke Vennegoor als zeer
gewaardeerde leden van de polocommissie.
Csongor, Tarique en Kai hebben deelgenomen aan RWPS training. Wessel en Marlijn hebben
deelgenomen aan de instaptraining KNZB
Door gulle donaties van leden en oud-leden in het kader van de Jumbo-actie zijn 20 ballen
aangeschaft.
Spelend in seizoen 2020-2021
Jeugd:
• E-jeugd (onder 11):1e klasse
• D-jeugd (onder 13): 2e klasse
• C-jeugd (onder 15) : 2e klasse
• B-Jeugd (onder 17): 2e klasse
Senioren:
• Dames 1: Bond 2e klasse
• Dames 2: 2e klasse
• Heren 1: Bond 3e klasse
• Heren 2: Reserve klasse
• Heren 3: 4e klasse

Seizoen 2020-2021
Voor het seizoen 22020-2021 zijn 4 jeugdteams ingeschreven. Er zijn 2 damesteams en 3 herenteams
ingeschreven.

Samenstelling waterpolocommissie
• Voorzitter: Harrie Hekhuis
• Secretaris: Iska Oude Vrielink
• Penningmeester: Iska Oude Vrielink
• Jeugd: Tanja Zittersteijn
• Lid: Hans den Ouden
• Materialen: Luuk van Amersfoort

Scheidsrechters
Tessa Tiemessen, Bjorn Pastoors, Max van Silfhout en Marco Gerritsen

