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Vereniging Jaarverslag 2021-2022 
 
Bestuur : 
Voorzitter:  Remco van der Veeke 
Secretaris:   Berend Slijkhuis  
Penningmeester: Hans de Heus 
Waterpolo:  Marrit Elzinga 
Zwemmen:  Ruben Koek 
Basisgroepen:  Monique  van ‘t Land 
PR/Communicatie: Vacant 
Algemeen Bestuurslid: Yvonne Baars 
Algemeen Bestuurslid: Titus Mennen 
 
Het bestuur organiseert op 22 september 2022 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  
In bovenstaande samenstelling is het bestuur het seizoen gestart. Het bestuur hanteert een vaste 
vergaderfrequentie (1 keer per maand) en heeft intern afspraken gemaakt over opvolging en 
uitvoering van actiepunten en het vastleggen van genomen besluiten.  
Waar mogelijk en nodig wordt verbinding gemaakt naar andere commissies en werkgroepen. Daarbij 
wordt het belang aangegeven van de interne communicatie tussen bestuur en commissie(s) 
/werkgroep(en). Afgelopen jaar werd gestart met de ALV op 21 september.  
Zaken waar het bestuur dit jaar mee bezig is geweest naast de dagelijkse leiding zijn: Sponsorbeleid, 
vrijwilligersbeleid, nieuwe website. 
 
Organisatie 
De organisatie van DWK bestaat uit drie afdelingen. Er is een afdeling ‘Waterpolo’, een afdeling 
‘Zwemmen’ en een afdeling ‘Basisgroepen’, elk met een eigen commissie. Vanuit iedere commissie is 
één lid de vaste vertegenwoordiger in het verenigingsbestuur. Daarmee is vertegenwoordiging van 
alle DWK-groeperingen in het bestuur geborgd. 
De afdeling ‘Waterpolo’ spreekt voor zich. Bij de afdeling ‘Zwemmen’ zijn het competitieve en 
recreatieve zwemmen ondergebracht; lees zwemmen met en zonder startvergunning, masters, 
trimzwemmen, recreatief jeugd en Sport op Maat (zwemmen voor leden met een beperking). De 
derde afdeling is de afdeling ‘Basisgroepen’. Hierbij gaat het om de groepen, waar het aanleren van 
de verschillende vaardigheden centraal staat en waar diploma's of certificaten behaald kunnen 
worden; SuperSpetters, SuperSpettersSpecial, Swimfun, Aquafun, minipolo en Survival.  
De commissies behartigen de belangen van hun afdeling (en daarmee van de subgroepen) bij het 
bestuur, stellen de plannen en begroting op voor de afdeling en beheren het door de 
penningmeester toegewezen budget voor het komende verenigingsjaar.  Op deze wijze worden alle 
leden vertegenwoordigd in een commissie en kunnen de belangen van alle groeperingen worden 
behartigd.  
 
Leden 
De ledenadministratie wordt bijgehouden door Arja Vonk en de ledencontributie wordt al heel veel 
jaren geïnd door Gerrit Broekgaarden. Het ledenaantal staat op dit moment op 516 leden.  
 

Afgelopen jaar is er 1 zilveren kipje uitgereikt aan Teun Lagerwey, hij is al 25 jaar lid van de club. Dit 
jaar kon er traditiegetrouw weer een nieuwjaarsreceptie gegeven worden. In verband met corona 
kon deze pas op 1 april georganiseerd worden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie is Sebastiaan Kuijper 
officieel benoemd tot erelid van de vereniging. Een bijzonder moment en een verdiende titel. Ook 
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werden de prestatie- en waarderingsbeker uitgereikt. De prestatiebeker ging naar Ronis van 
Everdingen, nadat hij bij het afgelopen NK een medaille wist te winnen op de zware 400 wisselslag. 
De waarderingsbeker werd uitgereikt aan Joas Groeneveld voor zijn inzet als vrijwilliger voor de club. 
 
Vrijwilligers 
Er is nog sprake van een tekort aan vrijwilligers bij alle afdelingen. De mate waarin het tekort als 
nijpend wordt ervaren is verschillend. Bij waterpolo wordt vooral ervaren dat steeds dezelfde 
mensen iets doen, bij wedstrijdzwemmen geldt dit ook in zeker mate. Toch krijgt men de taken over 
het algemeen wel gedaan, al is er vaak overbelasting bij bepaalde personen. Bij superspetters en de 
basisgroepen is het tekort erg groot. Dit heeft ook te maken met de tijden waarop de lessen worden 
gegeven.  
Bij wedstrijdzwemmen heeft Joas Groeneveld de rol van vrijwilligerscoördinator op zich genomen. 
Joas is samen met het bestuur (Marrit) in gesprek over het vormgeven van de functie. Dit is een 
voortdurend proces, waarbij het ook belangrijk is de achterliggende visie in het oog te houden.  
 
Communicatie -informatievoorziening 
Door middel van de nieuwsbrief proberen wij de leden actief te informeren met zaken die spelen in 
de vereniging of waarover is gesproken binnen het bestuur. Wij hebben helaas gemerkt dat de 
nieuwsbrief onvoldoende is verspreid/is ontvangen in de afgelopen periode. We hebben nagevraagd 
en hopen dat dit vanaf heden weer beter zal lopen. Mocht je toch informatie missen of de 
nieuwsbrief niet ontvangen, laat het ons svp weten, dan passen we dit aan. Het gebruik van Social 
media zoals Facebook en Instagram is ondergebracht bij leden binnen de vereniging. Op deze manier 
worden de leden ook via deze kanalen de leden bereikt. Met name van Facebook en Instagram wordt 
actief gebruik gemaakt, op dit moment heeft de Facebookpagina 537 volgers en worden er wekelijks 
nieuwe berichten geplaatst. Daarnaast heeft DWK op Instagram 611 volgers en wordt er (beperkt) 
gebruik gemaakt van LinkedIn.  
 
Wij vinden de website ook een belangrijk communicatieplatform, we hebben daarom in de afgelopen 

jaar de website een update gegeven. Vanwege koppelingen met de social media kunnen we het 

‘verkeer’ op de verschillende kanalen nu veel beter monitoren en verleiden tot actie. Dat zorgt 

bijvoorbeeld voor extra interesse voor een zwem4daagse, aanmeldingen voor activiteiten en sowieso 

voor exposure naar buiten toe! Het bezoek op de website is redelijk constant gedurende het jaar. 

Een enorme piek rondom maart 2022, waarbij de berichten over de goede prestaties van het 2e 

competitieteam goed werden bekeken. Voor de toekomst zou het fijn zijn als de waterpolo ook actief 

wordt met berichten plaatsen op de DWK-website, 90% van alle berichten is gericht op zwemmen of 

op de basisgroepen. Dat zou meer in balans mogen zijn. Het websitebeheer is sinds de overgang in 

handen van Jeroen Dellebeke. 

 
Voor de diverse onderdelen zijn er ondertussen ook flyers ontwikkeld voor het werven van nieuwe 
leden. Deze zijn ook uitgedeeld op evenementen waar nieuwe leden geworven kunnen worden.  
Er is nog geen invulling vanuit het bestuur namen de PR/communicatie.  
 
Accommodaties 
Het coronavirus heeft met name in december 2021 en januari 2022 van het seizoen 2021-2022 veel 

invloed gehad op de mate waarin sportbeoefening mogelijk was. Het leek, net als in 2020 in en direct 

na de zomer van 2021 de goede kant op te gaan. Toch eindigde het jaar hectisch. 

Een kort overzicht in de tijd: 
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-  25 september 

o Gebruik 100% van de bezoekcapaciteit. 

o Routing en eenrichting niet verplicht. 

o 1,5 meter niet verplicht. 

o Bezoekers horeca vanaf 13 jaar moeten CTB laten zien. 

- 6 november 

o Alle bezoekers sportaccommodaties en horeca vanaf 18 jaar moeten CTB laten zien 

voor toegang. Vrijwilligers van DWK spelen een belangrijke rol m.n. op 

zaterdagochtend en tijdens waterpolo- en zwemwedstrijden. 

o Dit geldt voor zwemlesouders en publiek tijdens wedstrijden. 

- 13 november 

o 1,5 meter wordt weer verplicht.  

o Tijdens trainingen en wedstrijden mag geen publiek aanwezig zijn. 

o Horeca sluit om 20.00 uur. 

- 28 november 

o Alle accommodaties sluiten om 17.00 uur. We hebben grote uitdagingen om tot 

nieuwe ver- en indelingen te komen voor de leden. Competities worden tot het 

einde van het jaar stilgelegd. 

o Programmering DWK wordt aangepast. 

- 18 december 

o Lock-down. Alle accommodaties sluiten. 

o Zwemlessen SuperSpetters gaan wel door. 

o Lock-down duurt tot 14 januari 2022. 

- 28 februari 

o Het CTB is niet meer verplicht. 

 
In algemene zin werd DWK geconfronteerd met opzeggingen als gevolg van het CTB. Ook onder het 
kader speelde deze overwegingen. Er zijn mensen die bewust kozen voor geen QR-code. 
Positief nieuws is er in november 2021 voor de Rietkraag en de Rietkroeg. Beide accommodatiedelen 
worden fors onder handen genomen. De vloeren werden opnieuw bekleed met enerzijds laminaat en 
anderzijds vloerbedekking. De oplevering vindt net voor de Kerst plaats. 
Aangaande (ver)storingen werd door Optisport steeds adequaat gereageerd. Klachten waren er over 
het scorebord en de secondenklokken. 
Ook de grote wens om de wedstrijdlijnen te vervangen ging in vervulling. 
 
Optisport 
De samenwerking met Optisport verloopt zeer voorspoedig. Er blijft sprake van constructief overleg 
waarbij aangetekend dat zowel DWK als Optisport zich blijvend in moeten spannen elkaar goed te 
informeren over ontwikkelingen. 
 
Corona 
Het seizoen 2021-2022 is een wederom een vreemd en onderbroken seizoen geweest: Hoewel 
vreemd? Ergens werd er al wel rekening mee gehouden dat er Coronamaatregelen zouden komen, 
waar de sport en wij als vereniging in het bijzonder rekening mee moesten houden.  
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We kenden een goede start. In de zomervakantie is er door alle wedstrijdgroepen doorgetraind. Niet 
voor de volle 100%, maar wel voldoende om sterk te starten. Tot eind november kon er zonder 
beperkingen getraind worden en zijn er diverse zwem- en polowedstrijden geweest. Ook voor de 
jongste jeugd zijn er activiteiten georganiseerd.  
 
November, de avondlockdown: In november was publiek weliswaar niet meer welkom op de 
tribune, maar de sport ging door. Eind november volgde er een avondlockdown. Met veel creativiteit 
en flexibiliteit lukte het om bijna alle groepen tussen 5 uur ’s ochtends en 5 uur ’s avonds te laten 
sporten. Het was vreemd voor sommige groepen om in de ochtend te trainen, maar men heeft het 
ook in een vorm wel komisch ervaren. De polowedstrijden werden afgelast en enkele 
zwemwedstrijden gingen nog wel door (tot uiterlijk 5 uur). Deze periode heeft de nodige flexibiliteit 
van de sporters, de trainers, de commissies en andere vrijwilligers gevraagd.  
 
December – januari, de lockdown: Een week voor de kerstvakantie volgde de lockdown, welke 
ongeveer een maand heeft geduurd. Wij merkten dat zowel sporters als kader, de commissies en 
andere vrijwilligers wel even toe waren aan een periode van rust. Deze heeft iedereen welverdiend 
gepakt.  
Halverwege januari mocht er weer gesport worden. Gelukkig ook direct in het binnenbad. In eerste 
instantie waren dit alleen de trainingen en onderlinge wedstrijden.  
 
Februari – juli, terug naar ‘normaal’: Al snel – begin februari – mochten er ook weer wedstrijden 
georganiseerd worden met andere verenigingen. Bij het wedstrijdzwemmen zijn eigenlijk alleen de 
regionale kampioenschappen gemist in januari, maar is het seizoen verder goed gevuld geweest. Bij 
waterpolo daarentegen heeft de competitie wel lang stil gelegen waardoor er erg veel 
inhaalwedstrijden waren. De KNZB heeft ervoor gekozen bij de bondscompetities wel alle gemiste 
wedstrijden in te laten halen en bij de regionale competitie dit niet te doen. Hierdoor liep voor Heren 
1 het seizoen tot eind mei terwijl andere teams in april hun laatste wedstrijd al hadden gespeeld.  
Ook voor de jongste jeugd van de vereniging zijn in de tweede helft van het seizoen weer de normale 
activiteiten georganiseerd.   
 

Toezicht  
Een onderwerp dat elk seizoen diverse malen bij de lesgevers en trainers onder de aandacht wordt 
gebracht, toegelicht en bediscussieerd. De overeenkomst met Optisport stelt dat DWK zorgt voor 
gekwalificeerd toezicht in de beide zwembaden. Dat houdt in er iemand aanwezig is, die overzicht 
heeft, reanimatie en het gebruik van de AED beheerst. Bovendien dient de toezichthouder in staat te 
zijn een drenkeling uit het water te halen (popduiken en vervoer).  
De vrijwilliger wordt hierop jaarlijks getoetst of bijgeschoold. Deze voorwaarden gelden voor alle 
uren, dat DWK mensen in het water heeft. Dat zijn geen nieuwe regels, want ze golden ook al tijdens 
de overeenkomst met de gemeente, maar de naleving was erg verwaterd. De handhaving is 
opgepakt en heeft geleid tot avonden voor het ophalen van de eigen vaardigheid en tot extra 
cursussen reanimatie/AED.  
Aan het begin van het seizoen wordt - ook i.v.m. het opnieuw toewijzen van badwater en de 
wijzigingen in de bezetting van de trainers/ lesgevers - opnieuw een inventarisatie uitgevoerd en 
voor de ‘niet gekwalificeerde lesgevers/trainers cursussen gepland. Voor die uren, waarbij Optisport 
geen personeel als BHV kan garanderen, mag een DWK-trainer meedoen met de opleiding BHV van 
Optisport, zodat ook daar toezicht adequaat zal zijn geregeld. 
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Veilige sportomgeving 
Veilig sporten is overal belangrijk. Daarom wordt vanuit de club voor alle kader een VOG 
aangevraagd. Daarnaast is er ook een vertrouwenscommissie die bestaat uit 2 leden; Jennie Resink 
en Couzijn Evers.  
 

Kader- en opleiding beleidsplan 
Begin 2018 is het beleidsplan voor technisch kader aangenomen. In het plan staat o.m. de behoefte 
aan de diverse niveaus technisch kader, de opleidingsbehoefte voor de komende jaren (opleiding op 
kosten van de vereniging) en het vergoedingenstelsel. Het uitgangspunt hierbij is dat er bij alle 
geledingen van DWK gesport wordt onder leiding van hiervoor opgeleide en gekwalificeerde 
lesgevers/trainers en assistenten. Gekoppeld aan dit plan zijn een vrijwilligersovereenkomst en 
opleidingsovereenkomst opgesteld. Het bestuur is van mening dat het huidige kaderbeleidsplan aan 
revisie toe is en zal dat komend seizoen op zich nemen.  
Thirza van de Kraats en Monique van ’t Land hebben hun zwemles trainersniveau 3 behaald. Danielle 
Lettink-Bennis heeft haar zwemles trainersniveau 2 behaald. 
 
Sponsoren 
Het opzetten van een sponsorcommissie was een van de voornaamste aandachtspunten van het 
bestuur afgelopen seizoen. Het werven van sponsoren is belangrijk om de goede financiële situatie te 
kunnen waarborgen, daarnaast biedt dit de mogelijkheid tot de aanschaf van materialen en de 
organisatie van evenementen. Inmiddels kan er gesproken worden van een sponsorcommissie. Bea 
Potappel en Mark de Graaf hebben samen het initiatief genomen en worden ondersteund door 
Remco van der Veeke en Hans de Heus. Het bestuur is in opdracht van de commissie eerst gaan 
nadenken met welke boodschap de commissie op pad gestuurd kan worden om potentiële nieuwe 
sponsors te binden aan de club. Een mooie en belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van onze 
club. De commissie staat open voor nieuwe leden die mee willen denken en helpen bij het vormen 
en uitvoeren van het sponsorbeleid.  
 
Zonder onze leden zijn wij nergens, dat bleek ook afgelopen jaar. Dankzij alle stemmen heeft de 
RaboClub Support actie €901,76 opgeleverd en door alle boodschappen die gedaan zijn tijdens de 
‘’Spaar je club gezond’’ actie van de Plus, kwam er nog eens €811 binnen. 
 

Superspetters/Basisgroepen 
Superspetters 
Sinds januari 2015 verzorgt DWK de zwemlessen volgens KNZB SuperSpetterprogramma met het 
bijbehorende zwemdiploma. Gaande weg het seizoen hebben er gesprekken plaatsgevonden met 
een vertegenwoordiger van NRZ. De KNZB stopt vanaf het volgende seizoen met het uitgeven van de 
SuperSpetters zwemdiploma. Marise, Tineke en Monique hebben in hun advies richting het bestuur 
aangegeven, dat zij positief tegen de overgang naar de NRZ staan. Het bestuur heeft dit advies 
overgenomen.  
Het afgelopen seizoen 46 kinderen hebben het diploma in Barneveld de Veluwehal gehaald, waarvan 
15 kinderen lid bleven en stroomden door naar SwimFun. In de Heuvelrand hebben 15 kinderen het 
diploma gehaald en 6 kinderen bleven lid. Na het behalen van het diploma mogen kinderen 2 lessen 
kennismaken met SwimFun.  
  
Elk seizoen zijn kinderen die meer moeite hebben met het leren zwemmen, zij krijgen daar alle tijd 
voor, binnen de pakketprijs. Deze kinderen zijn dit seizoen één of twee groepjes teruggeplaatst en op 
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deze manier konden ze toch hun SuperSpetters zwemdiploma halen. Er zijn dit seizoen geen 
zelfredzaamheidscertificaten uitgedeeld.  
 
Verder hebben veel kinderen het afgelopen seizoen er langer over gedaan, dit kwam voornamelijk 
door de lockdown. Van de 6 groepen die twee jaar geleden zijn gestart, is nog één groepje in de 
Veluwehal bezig en zijn op weg naar hun zwemdiploma. Dit is niet zo vreemd, gezien de sluiting van 
het bad tijdens de Corona Lockdowns, of het maar één keer in de week kunnen zwemmen.  
 
In november zijn de baden 2 weken dicht geweest en vanaf half december waren de zwembaden tot 
17 uur open en konden de zwemlessen doorgegaan. Waarvan we op vrijwillige basis 1 keer in de 
week op woensdag zwemles in de Veluwehal hebben aangeboden. De kinderen uit Voorthuizen, die 
in het diepe zwemmen, kregen de optie om op vrijdag te komen zwemmen in Barneveld. Dit in plaats 
van de groepjes kinderen uit het ondiepe. Dit jaar hebben er voor gekozen om geen zwemles aan te 
bieden tijdens de zomervakantie. Gezien de voortgang was dit ook niet nodig. 
 
In De Heuvelrand hebben we dit jaar hulp van vier vrijwilligers (moeders van zwemles kinderen en 
zwemmers vanuit de minioren) en twee stagiaires gehad. Hierdoor konden de groepjes van 8 
kinderen naar 10 kinderen. Zij ondersteunen de lesgever, geven soms zelf les aan een klein groepje 
kinderen of begeleiden een kind wat net wat meer aandacht nodig heeft.  
 
Verder hebben we afgelopen seizoen Sandra en Monique enige tijd moeten missen. Monique is 
vanaf januari wel weer een of twee zwemlessen gaan verzorgen. Sandra is tot het einde afwezig 
geweest en start na de zomervakantie weer voorzichtig op. Beide zijn vervangen door de andere 
lesgevers, die extra kwamen. Dit is echt heel erg fijn! 
Aan het eind van het seizoen hebben we afscheid genomen van Arianne van der Wal. Zij stopt met 
het lesgeven aan de SuperSpetters en stapt over naar Swimkick. Namens de basisgroepen hebben wij 
haar onder het genot van een drankje, bedankt. 
 
Feest: Danielle, Sandra, Thirza en Monique hebben of niv 2 of niv 3 zwemlesgevers diploma behaald. 
Marise en Tineke hebben een cadeau gekregen voor hun tijd en begeleiding. 
 
Ook dit jaar blijft SuperSpetters kampen met te weinig lesgevers. Afgelopen jaar hebben jonge 
zwemmers geassisteerd bij het lesgeven. Dit geeft tijdens het lesgeven een verlichting. Het is alleen 
nog niet zo, dat we hierdoor de wachtlijst hebben weg gewerkt en dat we nog steeds op zoek zijn 
naar lesgevers.  
Dit wordt een mooie uitdaging voor geheel DWK om zorg te dragen voor onze jongste aanwas. 
 
Swimfun 
De doorstroom van kinderen vanuit SuperSpetters verloopt dit jaar wat moeizamer. Kinderen zijn 
moe van het zwemmen, na twee jaar zwemles te hebben gehad. Wel worden de kinderen twee keer 
uitgenodigd om proeflessen bij Swimfun te volgen. Dit seizoen is een derde lid gebleven. Wel zijn er 
meer kinderen van buiten DWK ingestroomd. Aan het eind van het seizoen zaten we op 40 kinderen 
in Barneveld en 35 kinderen in Voorthuizen.  
 
De kinderen gaan bij Swimfun verder met hun zwemtechnieken en daarnaast krijgen ze de 
verschillende onderdelen van DWK. Denk aan spelen met de bal en survivallen. Normaal gesproken 
zwemmen de kinderen twee keer in het jaar “af”, ze laten zien hoever ze gevorderd zijn. Dit is helaas 
door Corona in het water gevallen. Aan het eind van het seizoen hebben alle kinderen een certificaat 
gekregen.  
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Gelukkig konden we wel twee van de drie Swim en Polo Funmiddagen door laten gaan. Met dank aan 
de afdelingen zwemmen en waterpolo konden alle kinderen van de basisgroepen kennis maken met 
de twee wedstrijdtakken binnen DWK. Nadien krijgen de ouders een mail met de vraag welke 
wedstrijdsport hen het meeste aanspreekt en of zij mee willen gaan trainen bij een van de twee 
sporten. Sinterklaas en Ganzenborden viel goed in de smaak. De kinderen waren erg enthousiast en 
vanuit de ouders kregen we allemaal complimenten. 
De kinderen komen met 6 jaar bij Swimfun en gaan van daaruit door naar minipolo of Swimkick of 
Aquafun. Stapje voor stapje bouwen we de conditie op en wij vinden als basisgroepen erg belangrijk 
dat kinderen naast zwemmen ook nog een andere sport kunnen beoefenen.  
  
Oudere kinderen die geen belangstelling voor wedstrijdsport hebben, gingen zwemmen bij AquaFun, 
waar survival en reddingszwemmen onderdelen zijn. 
 
Aquafun 
Na SwimFun kunnen de kinderen die niet aan wedstrijdsport willen doen doorstromen naar 
AquaFun. Aquafun is de recreatieve tak, waarbij plezier en spel voorop staan, met onderdelen uit 
survival, snorkelen, waterpolo en wedstrijdzwemmen. Het is een vast groepje kinderen tussen de 16 
leden. Dit jaar is er een snorkel workshop aangeboden. Deze werd met veel enthousiasme 
ontvangen.  
Gerco kreeg afgelopen jaar hulp van een stagiaire via MBO Amersfoort.  
  
Minipolo 
Het afgelopen seizoen hebben de kinderen van onder de 9 meegetraind met onder de 11. Door de 
sluiting van het zwembad halverwege december, zijn er geen wedstrijden georganiseerd. Zij trainen 
op de woensdagmiddag. Alle kinderen trainen daarnaast nog één keer bij Swimfun en of Swimkick. 
Minipolo kent geen officiële competitie, geregeld door de KNZB. Wat maakt dat de waterpolo-
afdeling in samenwerking met andere verenigingen eigen wedstrijdjes regelen. Door het warme 
contact spelen de jeugdige spelers minimaal 1 wedstrijdje in de maand. 
Het is uitdaging voor de waterpolo afdeling om waterpolo onder de aandacht te blijven brengen bij 
de kinderen die beginnen met trainen bij Swimfun.  
 
 
Vorig seizoen hebben we door de lockdown onze sportieve activiteiten in het bos doorgezet. Dit was 
zo goed bevallen, dat we tijdens het Paasweekend de eieren toch maar weer hebben verstopt. Met 
dank aan EWN eierenspecialist, konden we 200 eieren verstoppen. De trainers hadden de eieren in 
verschillende delen van het bos verstopt, iets makkelijk of iets moeilijker. De verschillende groepjes 
kinderen en ouders gingen dol enthousiast het bos in. Er zijn hier en daar wat eieren achter gebleven 
voor de bosdieren. 
 
Swimkick 
Het lesprogramma SwimKick binnen de basisgroepen vormt de 1e kennismaking met het 
wedstrijdzwemmen. Swimkick heeft een programma, dat bestaat uit verschillende blokken. In elk 
blok wordt er een zwemslag afgesloten met een readytorace. Dit is een afsluiting van een zwemblok 
gericht op een zwemslag (borstcrawl, rugcrawl of schoolslag) en skills (bijvoorbeeld, duiken, wrikken, 
koprol, etc), waarbij de kinderen kunnen laten zien wat zij geleerd hebben. Dit alles werd in speelse 
vorm aangeboden en alle kinderen kregen na afloop een mooi certificaat als herinnering! 
Ook dit seizoen 21-22 heeft een grote groep Swimkick kinderen hebben meegedaan aan een interne 
zwemwedstrijd. Voor een aantal ook de eerste kennismaking met een wedstrijd, wat natuurlijk heel 



 Vereniging Jaarverslag 2021-2022                        
 

 

8 
 

spannend was. De zwemmers die meededen hebben allemaal mooie persoonlijke records 
gezwommen. Ook zijn enkele zwemmers uitgenodigd om mee te doen met externe 
zwemwedstrijden. Allemaal erg positief. 
Verder kunnen de kinderen in de Heuvelrand op dinsdag trainen en in de Veluwehal op dinsdag en 
op vrijdag. Zo kan elk kind aan zijn eigen niveau optrekken. 
 
Dit seizoen hebben wij naast de vaste trainers Iris en Martine een aantal jonge assistent trainers 
mogen verwelkomen bij swimkick, namelijk Jade, Jinte, Lieke, Myrthe en Laura. Het is heel fijn dat 
deze meiden met veel enthousiasme komen helpen. Hierdoor kunnen wij de jonge zwemmertjes nog 
meer aandacht geven. Ook komend seizoen zullen zij weer gaan helpen. 
 
Wedstrijdzwemmen 
De zwemcommissie bestaat in dit seizoen uit Ruben Koek als voorzitter, Jeroen Dellebeke, Martin de 
Jong, Richard Levering, Susanne Schuur, Bea Potappel en Rob Man. Ook dit jaar hadden we te maken 
met corona maatregelen. Deels moesten we sluiten en daarna konden we in beperkte tijdblokken 
gelukkig onze trainingen voortzetten. In de loop van 2022 werden gelukkig alle maatregelen 
opgeheven en konden we volop trainen en weer deelnemen aan wedstrijden. 
 
Minioren 
In november heeft de miniorenselectie van DWK de vierde en laatste voorronde van de Minioren 
Club Meet gezwommen. In Arnhem heeft de ploeg uit Barneveld de finale veilig weten te stellen. Na 
drie rondes stond ‘DWK 1’ als 15e in het landelijke klassement. Een plaats in de top 16 is benodigd 
om de finale te halen. Dus het was nog een spannende wedstrijd waarbij de zwemmers en 
zwemsters hun uiterste best moesten doen om de kwalificatie veilig te stellen. En dat is gelukt! Na 
vier rondes is de ploeg opgeklommen naar 13e van Nederland en heeft zichzelf daarmee verzekerd 
van een plaats in de Arena Clubmeet finale. Tijdens deze finale is DWK achtste geworden, een 
uitstekende prestatie! 
 
Junioren/jeugd/senioren/masters 
Naast vele individuele successen, waarbij de 90 medailles bij de Gelderse (B) Kampioenschappen 
natuurlijk het meest opvallen, was het vooral het eerste jaar van ons tweede competitieteam, die 
vanaf de eerste ronde gelijk de koppositie in de C-klasse pakten en niet meer loslieten. Zo werd het 
een kampioenschapsfeest op de slotronde in april!  
 
Het eerste competitie-team deed het goed in de Eerste Divisie met uiteindelijk een achtste plaats, 
keurig in het ‘linkerrijtje’. De afgelopen Nederlandse Kampioenschappen in Amersfoort waren goed 
bezet met 11 sporters, helaas bleven medailles uit. Dat lukte Ronis van Everdingen wel bij de NK 
korte baan afgelopen december op de 400m wisselslag!  
 
Er is veel teamgeest dit jaar, er wordt veel ondernomen naast het zwemmen en in het bad zien we 
dat terug bij de grotere wedstrijden waar we als gehele ploeg naar toe gaan. Een toffe wedstrijd in 
Denemarken in oktober, en afgelopen april met bijna iedereen naar Antwerpen! Vaste prik, en succes 
gegarandeerd!  
 
Laura Volkers en Ruben Baars maakten dit seizoen deel uit van het KNZB-plusprogramma, waarmee 
ze snuffelen aan het talentontwikkelingsprogramma van de bond. Wellicht volgend seizoen weer? 
Voor de masters was het een karig seizoen. Helaas erg weinig wedstrijden, gelukkig wel een 
Nederlands Kampioenschap in Eindhoven afgelopen mei. Zes medailles, waaronder 1 gouden plak 
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voor Jennie Resink op de 50m rugslag! Ook waren er individuele medailles voor Iris van Aurich (2x 
zilver, 1x brons) en Greta Wyma (1x brons). De dames pakten zilver op de 4x100 wisselslag estafette. 
 
Trainers 
De trainersgroep is stabiel; met Yvonne als coördinator bij de minioren staat er een sterk 
opleidingsprogramma. Samen met de mede-minioren trainers zoals Yanou, Senna, Annabel, Thirza, 
Anoeska, Marthe en Sebastiaan wordt daar drie keer in de week hard gewerkt om de techniek en 
conditie van de jonge kids te verbeteren. Truus Boogaard coördineert de juniorengroep, die ze 
samen met Joas Groeneveld begeleid bij de trainingen en wedstrijden. Marga de Kreek, Michel 
Stomphorst, Gerald Heethaar, Raoul Aardema en Jeroen Dellebeke verzorgen de ‘toko’ bij de jeugd-
senioren. Celine Schoenmaker, Arthur Keijzer, Henk van Reenen en Hettie Schakel zorgen voor 
afwisselende trainingen bij de masters, trimmers en sport op maat. 
Voor volgend seizoen is de groep wel op zoek naar uitbreiding! Wie komt er helpen? 

 
Sport op Maat 
Als het zwemmers met een beperking bij DWK niet lukt om in één van de reguliere groepen te 
zwemmen, is hiervoor Sport op Maat. Momenteel bestaat deze groep uit drie zwemsters, die 
momenteel één keer per week trainen in de Heuvelrand. Binnenkort krijgen ze er een 
trainingsmoment bij. Na het wegvallen van Tineke van Bentum heeft deze groep een tijd lang geen 
vaste trainer gehad, deze positie is het afgelopen jaar opgevuld door Hettie Schakel. 

 
Trimmers 
Even een terugblik in het verleden: 
Nadat Henk Middag stopte als trainer hebben we nog een paar tijdelijke trainers gehad. In ± maart 
2018, nadat de laatste trainer onverwachts stopte bij de Trimmers, was er de week erop niemand en 
mochten we van Optiesport niet zwemmen, omdat er niemand namens DWK verantwoordelijk was. 
Twee leden van de Trimmers (Johan en ik) hebben de verantwoording namens DWK -in overleg met 
Ingrid Helmich- overgenomen. Wij zijn geen trainer, maar begeleiders. Helaas moest Johan In 
verband met Corona, toen de QR-code kwam, stoppen en heeft het lidmaatschap bij DWK beëindigd. 
 
Nog steeds hebben de Trimmers geen trainer. 
 
Heden: 
Het aantal leden van de Trimmers-groep ligt rond de 20 personen waarvan er gemiddeld rond de 14 
personen aanwezig zijn. Best wel veel ruimte per persoon in het binnenbad! 
De afsluiting van het zwembad wordt altijd door 2 personen gedaan. Met ingang van het nieuwe 
seizoen is het zwemuurtje verhuisd van de woensdagavond naar de 
dinsdagavond. Veel personen zijn hier niet blij mee, al begrijpen de meeste wel dat de poloheren het 
zwemwater in Voorthuizen te warm vinden. Dit besluit heeft er echter wel toe geleid dat er 2 leden 
zijn gestopt en er is kans dat dit er meer worden. Wat wel positief is, is de samenvoeging met de 
masters. Het grote voordeel hiervan is dat de trimmers gaan beschikken over een echte trainer, al is 
dit nog in ontwikkeling.  
 
 
Waterpolo 
De TC waterpolo bestaat momenteel uit de volgende personen: 
Marcel Jansen, voorzitter 
Nienke Wouda, secretaris 
Katja Altena, jeugdcoördinator o15 en o17 
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Peter Altena, jeugdcoördinator o13, o11 en o9 
Mirjam van Leeuwen, algemeen lid 
Jaap van ’t Land, Seniorencoördinator 
 
Door de Coronamaatregelen was er een gemankeerde competitie in 2021-2022. Tot november 
waren er wedstrijden en vervolgens vanaf februari weer opnieuw. Er was een succesvol seizoen voor 
o17, wat kampioen is geworden. Tevens presteert heren 1 goed: het jonge team groeit naar 
vermogen en trekt nu ook spelers van andere clubs (zoals Polar Bears) aan. 
 
Er is in het volgende seizoen weer een o9, wat gunstig is voor de doorstroom binnen de club. 
Daarnaast zijn er 2 teams o13. Er wordt na een jaar afwezigheid weer een derde herenteam 
geformeerd en na twee jaar is er ook weer een tweede damesteam. DWK biedt hiermee aan meer 
leden weer wedstrijdsport aan. 
 
Doelen voor het komende seizoen zijn vanuit de waterpolocommissie: 
- Zorgen voor stabiliteit in het aantal teams. Men wil het aantal teams dat nu staat behouden 
voor komende jaren. 
- Zorgen voor instroom aan de onderkant, vanuit de basisgroepen. 
 
Kleding 
DWK heeft sinds het seizoen 2018-2019 een nieuwe kledinglijn welke binnen alle afdelingen is 
doorgevoerd. Dit geeft een uniforme uitstraling binnen de hele vereniging en met trots dragen van 
de kleding van de vereniging waar je bij hoort. 
 
De DWK clubkleding is bij Rijnders Sport in Barneveld aan te schaffen. De DWK-zwembroeken en 
badpakken (met en zonder rits) welke voornamelijk door de waterpoloafdeling worden gebruikt, 
kunnen worden besteld via kleding@dewaterkip.nl.  
 
Wanneer leden uit hun kleding gegroeid zijn, moedigen wij aan deze door te verkopen. Dit kunnen 
leden uiteraard zelf doen, maar om een koper óf een kledingstuk te vinden kan hij ook contact 
opnemen met kleding@dewaterkip.nl. Zij proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen. 
 
Het bestuur heeft besloten om alle leden en vrijwilligers die betrokken zijn bij de wedstrijdsport 
nieuwe clubkleding te verstrekken, dit zal komend seizoen worden uitgevoerd. 
 
Verenigingsactiviteiten 
Het afgelopen seizoen was het weer mogelijk om vereniging brede activiteiten te organiseren. Aan 
het begin van het seizoen 2021-2022 is een startkamp georganiseerd. Tijdens het weekend konden 
de leden deelnemen aan de activiteiten en werd er voor hen gebarbecued door een aantal 
bestuursleden. Al met al een erg gezellig en geslaagd weekend.  
 
Een mooie gelegenheid om gezellig bij te kletsen met elkaar en natuurlijk hebben we een aantal 
leden in het zonnetje gezet! De avond stond in het teken van de uitreiking van de jaarlijkse awards en 
sportprijzen. Extra aandacht was er voor Sebastiaan Kuijper, nieuw erelid DWK. Ook was het tijd voor 
de uitreiking van de waarderings- en prestatiebeker. Joas Groeneveld mocht vanwege zijn tomeloze 
inzet van het afgelopen jaar de eerstgenoemde cup in ontvangst nemen. Ronis van Everdingen kreeg 
de prestatiebeker, nadat hij bij de afgelopen NK een medaille wist te winnen op de zware 400 
wisselslag. De gehuldigden met KNZB Prestatiemedailles zijn geworden: Laura Volkers; Fenne de 
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Vogt, Ruben Baars, Elin Baars, Joas Groeneveld, Karlijn Siderius, Max Voortman, Ronis van 
Everdingen, Inge Koekoek, Luuk Nijland, Niek Heethaar en Sybren Beeksma en Celine Schoenmaker.  
 
Op 7 mei is er een DWK feest georganiseerd in de Rietkroeg. Ook dit feest was een groot succes. Aan 
muziek en gezelligheid was geen tekort en aanwezige leden, jong en oud, hebben zich goed kunnen 
vermaken. Alle vrijwilligers die zich in hebben gezet voor deze verenigingsactiviteiten nogmaals 
hartelijk dank! Jullie zorgen voor binding binnen de club. 
 

Zwem4daagse 
In 2022 heeft de Zwem4daagse weer kunnen plaatsvinden in Barneveld. Dit jaar werd de 
Zwem4daagse georganiseerd in samenwerking met de Maarten van de Weijden Foundation. 
Deelnemers konden geld inzamelen om onderzoek naar kanker te ondersteunen. Ondanks korte 
voorbereidingsperiode hebben de organisatie en alle vrijwilligers het maximale eruit kunnen halen en 
was het een succesvolle zwemweek.  
 
Deelname aan lokale activiteiten/ binding met de samenleving in Barneveld en Voorthuizen. 
Na corona heeft DWK weer deel kunnen nemen aan een aantal lokale activiteiten. Zo hebben 
trainers en vrijwilligers zich ingezet tijdens het zwemfestijn, een activiteit van Be-Active. Tijdens dit 
evenement hebben kinderen kennis kunnen maken met de zwem- en waterpolo activiteiten van 
DWK. Naast het zwemfestijn hebben leden van DWK ook geholpen bij de Kippenren. Als vrijwilliger 
hebben de leden geholpen bij het in goede banen leiden van het jaarlijks terugkerende 
hardloopevenement.  
 
 
Barneveld, 22 september 2022 
 
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester  
R. van der Veeke B. Slijkhuis  H. de Heus 
 
 
Zwemmen  Waterpolo  Basisgroepen  
R. Koek   M. Elzinga  M. van ’t Land 
 
 
Algemeen Bestuurslid Algemeen Bestuurslid 
Y. Baars   T. Mennen 
 
 
 
 


