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Topsport Waterpolo 
 

Geen jaarverslag ontvangen. 

 

Waterpolo breedtesport 
 

Geen jaarverslag ontvangen. 

 

Wedstrijdzwemmen 

Selectie A1 

De A1 groep, is een zwemgroep met de snelste wedstrijdzwemmers van de club. Zij doen mee 
aan de nationale zwemcompetitie. Ook doen zij mee aan Overijsselse en Nederlandse 
kampioenschappen van de KNZB. De groep heeft vier zwemtrainingen en een landtraining. Ze 
worden begeleid door twee zwemtrainers, een landtrainer en een aantal hulptrainers. De groep 
bestaat uit 20 tot 25 zwemmers. 
Afgelopen jaar is onze club als vierde geëindigd in de eerste klasse van de zwemcompetitie. 
Daarnaast zijn er medailles gepakt bij het Nederlands Kampioenschap voor minioren. Ook zijn 
medailles gepakt bij de Overijsselse kampioenschappen. Tot slot hebben wij een trainingskamp, 
toernooi Veendam en onderwateranalyse. 
 
 

Zwemtech 

De Zwemtech heeft vorig seizoen opnieuw hard gewerkt aan de techniek van alle zwemmers 
binnen de verschillende niveaus 4, 5 en 6. Mede dankzij het meerjarenplan en de jaarplanning 
zien wij onze zwemmers met grote sprongen vooruit gaan, zo zien wij zelfs een aantal 
ingestroomde zwemmers van de Waterfun van niveau 4 naar niveau 5 stromen binnen de eerste 
helft van het seizoen. En dat niveau 6 zwemmers succesvol hun stage training kunnen afronden 
bij de selectie. 
 
Om ervoor te zorgen dat de zwemmers een goede begeleiding krijgen en plezier houden in het 
zwemmen hebben een aantal Zwemtech trainers de cursus ‘Assistent-trainer 
Wedstrijdzwemmen’ behaald. Hierdoor kunnen zij het niveau van de trainingen en die van de 
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zwemmers naar een hoger niveau slepen. Om dit vast te houden gaan we door met het geven 
van deze cursussen aan nieuwe zwem trainers.  
 
We hopen dit seizoen op net zo veel goede resultaten en zwemplezier als de voorgaande 
seizoenen!  
 

Waterfun 

We zijn begonnen met 45 kinderen bij de Waterfun.  
De groep is opgesplitst in een Waterfun A en een Waterfun B. Beide groepen trainen apart van 
elkaar waarbij aangetekend moet worden dat de A groep verder is dan de B groep in zowel 
zwemmen als polo. 
De A groep traint 3x per week waarvan 2 polo/zwemtrainingen en 1 zwemtraining. 
De B groep traint 2x per week een polo/zwemtraining. 
 
Gedurende het seizoen zijn een aantal kinderen doorgestroomd naar de Watervaria, tussen 
beide groepen is goed onderling contact. 
 
In augustus konden de kinderen van de Waterfun mee met de kampdag van de waterpolo, een 
twintigtal kinderen is mee geweest. 
In oktober is er een ouderavond geweest voor de ouders van de Waterfun en is Diede 
Bronkhorst namens de synchroon afdeling geweest om iets te vertellen. Het is voor kinderen 
mogelijk om de eerste zaterdag van de maand bij synchroon mee te trainen. 
In november stond Kennismaken met Sporten op de agenda. Van de 11 deelnemers hebben we 
er 5 mogen verwelkomen binnen de club. 
In december hebben de kinderen van de Watervaria en de Waterfun bezoek gehad van twee 
pieten tijdens de training en hebben ze een klein cadeautje gehad. 
In maart is er een activiteit geweest voor alle kinderen; bowlen en pannenkoek eten bij de 
Hooischuur. Bijna alle kinderen waren aanwezig en waren enthousiast over deze middag. 
In juni is samen met de poloafdeling het officieus NK O9 georganiseerd en bereikte de A groep 
een vijfde plek, de B groep heeft op het laatst nog een team bij elkaar gekregen en zij werden 
tiende. Het was een zeer geslaagd toernooi! 
In juni was het OuderKind toernooi van O11 en Waterfun gezamenlijk. Vanuit de Waterfun was 
er weinig animo voor dit toernooi. 
 
Tijdens het hele seizoen is het de laatste vrijdag voor de vakantie mogelijk voor ouders om te 
komen kijken en hier wordt veel gebruik van gemaakt.  
De vrijdag voor de meivakantie is er tijdzwemmen georganiseerd en de vrijdag voor de 
zomervakantie is georganiseerd door de polo. 
 
De kinderen hebben gedurende het hele seizoen deelgenomen aan Swimkick- en 
Meerkampwedstrijden. 
 
Met De Hof, EZC en De Mors is een polo minicompetitie gespeeld door de Waterfan A en B. Elke 
club heeft een of twee keer dit jaar een toernooitje georganiseerd en de reacties waren zeer 
positief. Komend seizoen zullen we hier een vervolg aan geven. 
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G- Zwemmen 

De G-zwemgroep is het afgelopen seizoen redelijk het zelfde gebleven. 
De groep is zeer divers in leeftijd en prestaties. 
Er wordt op dinsdagavond getraind op 3 banen en donderdags achter het ponton. De vooruitgang 
van de zwemmers werd maandelijks gemeten met het 20 minuten zwemmen. Omdat de 
gezwommen afstanden redelijk gelijk blijven zijn we over gestapt op de 50 meter afstanden van de 
verschillende slagen. Hierdoor wordt gelijk de wedstrijd situatie nagebootst.  
 
Er werd deelgenomen aan de kring wedstrijden ( 6 stuks ) voor G-zwemmers in onze regio. Dit werd 
gedaan met wisselend succes. Al worden ook steeds PR's gezwommen. Bij deze kringwedstrijden 
wordt er alleen voor een tijd gezwommen. 
 
De hoogte punten uit het seizoen zijn, 

 de Overijsselse kampioenschappen dit seizoen in ons thuis bad, 

 het Tjeerd Hansmatoernooi in Emmeloord, 

 het slottoernooi in Ommen. 

 het 2 jaarlijkse evenement dat 3 dagen duurt, de Special Olympics dit keer in Nijmegen. 

 
Bij de 4 bovenstaande wedstrijden wordt er flink gestreden voor een medaille. 
Onze zwemmers vallen dan ook geregeld in de prijzen. Wat erg stimuleert om door te gaan. Wij als 
trainers en begeleiders zijn trots op onze zwemmers die zulke mooie prestaties behalen. 
 
Het seizoen werd afgesloten met een etentje bij de Hooischuur. Gezellig met zijn alle 
pannenkoeken eten. 

Synchroonzwemmen 

Commissie en leden:  

Het seizoen 2015/2016 is een succesvol jaar geweest. Wij zijn begonnen met 12 leden en het 
seizoen geëindigd met 22 leden. Met een vaste kern aan trainers hebben we afgelopen jaar mooie 
resultaten behaald en hebben we de zwemsters zien groeien. Ze groeiden niet alleen in resultaten 
maar ook in saamhorigheid naar elkaar toe. De groep vormt een hechte eenheid die zeker wat voor 
elkaar over heeft.  
Ons doel voor komend jaar is om door te groeien naar de 35 leden en ons internationaal op de 
kaart te zetten tijdens de wedstrijd in Luxemburg. Alle zwemsters van de Age 2 en Junioren zullen 
hier gaan zwemmen. Een hele uitdaging, maar één waar we ons helemaal voor gaan inzetten. 
  



  

 
Zwem- en poloclub Het Ravijn 

Postbus 82 
7440 AB Nijverdal 

www.zpc-hetravijn.nl 

Opgericht. 1 Juli 1961 /  

Koninklijk goedgekeurd 
KvK nr. 40074062 

 
 

5 

De afdeling bestaat uit de volgende leden: 
- Voorzitter: Maria Soto Martin 

- Penningmeester : Andre van Brummen 

- Secretaris: Carla Simon, einde seizoen overgenomen door Monique Buikema met 

ondersteuning van Jolanda van Pijkeren 

- Wedstrijdsecretaris: Andre Preuter 

- PR en Communicatie: Carla Simon, einde seizoen overgenomen door Monique Buikema, 

met ondersteuning van Jolanda van Pijkeren 

- Hoofdtrainster: Marloes Klumperman 

- Trainers: Iris Simon, Liset Schuitert, Monique Buikema, Jolanda van Pijkeren, Maria Soto 

Martin, Andre Preuter, Ilse van Cooten, Irma van der Dussen, Diede Bronckhorst. 

Dit seizoen hebben Jolanda,  Maria, Irma, Andre en Ilse deelgenomen aan de 10/11 cursus. Bij 
het behalen van deze cursus kun je jureren bij de  aanloopdiploma’s. 
Jolanda en Andre hebben hun diploma behaald. De anderen hopen dit seizoen examen te 
kunnen doen. 
 

Trainingen: 

De meisjes hebben het gehele seizoen 3 x in de week getraind.  
 
Maandag 18.00 uur – 19.45 uur. 
 
Donderdag van 18.00 uur  - 19.15 uur zwemtraining,  aansluitend landtraining 19.15 – 20.30 uur 
in samenwerking met de zwemclub.  
 
Zaterdag van 08.30 uur – 11.00. 
 
De trainingen werden als volgt gegeven: 

 Categorie 0 en 1: Jolanda van Pijkeren en Diede Bronckhorst 

o Maandag: wisselende samenstelling 

 Categorie 2: Zaterdag: Maria Soto Martin 

o Maandag: wisselende samenstelling  

 Age 1: Zaterdag: Iris Simon / Marloes Klumperman 

o Maandag: Irma van der Dussen / Andre Preuter 

o Donderdag: wisselende samenstelling. 

 Age 2: Zaterdag: Marloes Klumperman / Iris Simon 

o Maandag: Irma van der Dussen / Andre Preuter 

o Donderdag: wisselende samenstelling 

 Junior: Zaterdag: Marloes Klumperman / Iris Simon 

o Maandag: Irma van der Dussen / Andre Preuter 
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o Donderdag: wisselende samenstelling 

 Senior: Zaterdag: Iris Simon / Marloes Klumperman 

o Maandag: Irma van der Dussen / Andre Preuter 

o Donderdag: wisselende samenstelling 

Resultaten: 

Ook in het seizoen 2015/2016 zijn er goede resultaten behaald door de meiden van het 
synchroonzwemmen: 

 Bij de wedstrijden in de regio’s I en II hebben de zwemsters meegedaan aan 3 

techniekwedstrijden en een uitvoeringswedstrijd. In de categorie 1 zwommen Estelinka, 

Ilva en Kaylin. Deze laatste twee zwommen ook een duet en verdienden daarmee een 

4e plaats. Marit zwom in categorie 2 een solo en heeft daarmee een mooie 5e plek 

behaald. Iris is halverwege het jaar doorgestroomd naar de Age 1 om daar samen met 

Nadia te zwemmen. Nadia zwom een solo en werd daar 7e mee.  

In de age 2 groep zwommen Nisha, Inge, Ivanka, Tessa, Noelia en Lara. De groep heeft 

een supergoede wedstrijd gezwommen en een derde plek behaald. Het duet van Ivanka 

en Nisha behaalde een 6e plek en de solo van Noelia een 8e. 

In de junioren zwom Anne-Linde een hele mooie solo waarmee ze 8e werd. Sinds lange 

tijd hebben we nu ook weer een zwemster in de senioren. Femke stroomde halverwege 

het jaar in na een aantal jaren afwezigheid en behaalde met haar solo een geweldige 5e 

plaats. 

 

 Synchrobeat: 

Ook in het seizoen 2015/2016 hebben een groot aantal meiden mee mogen doen aan 

de Synchrobeat. 

In de age 1 heeft Nadia helaas net niet haar 2e limiet behaald. 

Voor Age 2 hebben meegedaan: Noelia, Nisha, Tessa, Inge en Ivanka. Lara viste op een 

honderdste punt net naast haar 2e limiet. 

De zwemsters hebben een prima figurenwedstrijd gezwommen maar vielen net buiten 

de eerste 12 ploegen waardoor ze jammer genoeg hun groepsnummer niet mochten 

zwemmen. 

 

 Nederlandse Junioren Kampioenschappen: 

Anne-Linde behaalde 2 limieten om mee te mogen doen met de NJK. Ze zwom een 

prima figuren wedstrijd maar in de junioren is de concurrentie voor de eerste 12 solo 

plekken bijzonder groot! 

 

 Districtsploeg: 

In 2015/2016 zijn een aantal meiden uit groep Age II uitgenodigd om mee te doen aan 

de internationale wedstrijden in Luxemburg. Alleen Noelia heeft deze uitnodiging 
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aangenomen. De groep waarin zij gezwommen heeft is tiende geworden.  

 

Nisha heeft namens het Ravijn mogen zwemmen en trainen in Malden bij het 

opleidingscentrum. 

 

 Diploma’s: 

In het afgelopen seizoen hebben een aantal meisjes hun diploma’s behaald. 

Basisdiploma: Kaylin Eftink 

Zeilbootdiploma: Kaylin Eftink 

 

In de wedstrijd categorieën haalde Nadia haar Age 1 diploma en Femke haar Senioren 

diploma. Tijdens de laatste wedstrijd van het jaar wist Noelia alvast haar Junioren 

diploma binnen te halen bij haar eerste Junioren wedstrijd. 

 

Activiteiten: 

Over het seizoen 2015/2016 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd:  
 

 In augustus 2015 hebben de meiden een kampweekend gehad op camping het Molke in 

Zuna. Daarbij hebben alle meiden een clinic mogen bijwonen van Leonie Cornielje, 

trainster bij Jong Oranje. 

 In november/december 2015 heeft een Sinterklaasviering plaatsgevonden bij de familie 

van der Dussen. 

 Ook in het seizoen 2015/2016 heeft de afdeling synchroonzwemmen deelgenomen aan 

“Kennismaking met sport”. Hierbij hebben 11 meisjes deelgenomen uit groep 3 t/m 5 uit 

de gemeente Hellendoorn. Zij werden begeleid door Liset Schuitert en Wim Simon. De 

deelname werd afgesloten met een uitvoering voor (groot)ouders, broers en zussen en 

andere belangstellenden. 

 21 mei heeft er een gezellige middag plaatsgevonden bij de familie van der Dussen. 

Samen koken en dansen. 

 Zoals altijd is het seizoen afgesloten met een eindejaarsshow “ new style”, waarbij alle 

meiden hun uitvoeringen hebben laten zien. Dit jaar is de Diede Bronkhorst bokaal 

uitgereikt aan Anne Linde van Cooten. 


