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Topsport Waterpolo 

Samenstelling commissie 

De commissie is gedurende het seizoen van samenstelling veranderd. Dit had vooral te 
maken met veranderde omstandigheden in de vereniging en de veranderingen in het 
algemeen bestuur. Hierdoor veranderde ook de manier waarop de commissies zijn gaan 
werken en is er door het algemeen bestuur een duidelijker doelstelling aan de TSC is 
opgelegd. 
Rianne Soek en Edo de Vries hebben afscheid genomen en verder is vermeldenswaardig 
dat in de begin 2017 Marcel ter Bals en Wicher Smit zijn toegetreden om de technische 
zaken te behartigen. Zij staan in direct contact met de trainers m.b.t. training, coaching 
en het trainingsprogramma. 

Doelstellingen 

De doelstellingen van de TSC zijn samengevat in onderstaande: 
 • Het faciliteren van teams die deelnemen aan dames- en de herenselectie en de 

jeugdteams die deelnemen aan de eredivisie (BM1, BJ1). Daarbij worden ook 
nauwe banden onderhouden met de C jeugd  en de breedte sport in het 
algemeen. 

 • Deelname aan de top van de Nederlandse competitie (plaats 1 of 2) 
 • Het Ravijn wil de selecties binnen enkele jaren terugbrengen in de Europese 

competitie d.w.z spelen in de LEN Champions League. Hiervoor zal naast een 
sportieve inspanning ook een flinke financiële inspanning noodzakelijk zijn. 

Financieel 

De commissie heeft geen eigen budget maar is wel bepalend voor de verdeling van het 
door het bestuur beschikbaar gestelde bedrag voor de training van de selecties en de 
eredivisie teams bij de jeugd. 
Het beschikbare bedrag is zonder overschrijdingen besteed waarmee de commissie aan 
die doelstelling heeft voldaan. 

Resultaten 2016 -2017 

Dames 1 
D1 heeft een pittig jaar achter de rug. Ze moesten het stellen zonder Yasemin Smit, die 
in Griekenland speelde en ook Saskia Dannenberg was afgelopen seizoen niet 
beschikbaar. Desondanks hebben de dames zich kranig geweerd en heeft D1 het seizoen 
afgesloten op de 6de plaats.  

Heren 1 
De heren begonnen voortvarend en wisten zich voor de kersstop bovenin de lijst te 
nestelen. Daarna ging het helaas minder goed en na 6 verloren wedstrijden op rij waren 
ze zeker geen favoriet meer voor de play-offs.  Ze wisten zich echter op voortreffelijke 
wijze te herpakken en speelden uiteindelijk tegen UZSC  om de eerste plaats. Kampioen 
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worden is niet gelukt maar een verdienstelijke tweede plaats in de Nederlandse 
competitie hebben ze sportieve wijze veroverd. 

Heren 2 
Heren 2 begon met een ‘ruime’ selectie die al snel afnam in omvang. Sander Bathoorn 
was bereid gevonden om deze selectie te trainen en te coachen waarbij de opdracht 
primair was om klassebehoud veilig te stellen. Toen dit rond de jaarwisseling nogal 
moeizaam bleek te gaan zijn er oplossingen gezocht in zowel de staf als de samenstelling 
van het team. Ronald Broekmate heeft de rol van trainer/coach op zich genomen en 
Peter Stokman is als teammanager aangeschoven. Verder zijn Sander Roelofs en Jeroen 
Pastink het team komen versterken. De rest van het seizoen is er geknokt om van die 
onderst plaats af te komen. Uiteindelijk is in een bijzonder spannende promotie/
degradatie strijd Het Ravijn H2 als de sterkste naar boven gekomen en blijft H2 in de 
reserveklasse spelen. 

Jongens O17 (BJ1) 
De jongens van O17 hebben het hoogst haalbare waargemaakt. In de competitie bleek 
Utrecht 2 keer net even sterker, maar in de playoffs heeft BJ1 geen enkele punt 
weggegeven en part na part gevochten voor het kampioenschap waarin meerdere keren 
d.m.v. strafworpen beslist moest worden. Op 10 juni 2017 werd het kampioenschap 
behaald! 
O17 werd hierbij versterkt door een aantal spelers van O15 die de landstitel voor de C 
jeugd wisten te behalen. Er zijn dus heel wat talenten bij Het Ravijn die kunnen 
bijdragen om de selecties de komende jaren vooraan in de competitie te houden. 

Meisjes O17 (BM1) 
De meisjes van O17 zijn vierde geworden in de reguliere competitie en hebben 
vervolgens in een zinderende kwartfinale van de Play-offs helaas net van ZVL verloren. 
Uiteindelijk zijn ze als 6de van Nederland geëindigd. De hoogste notering van meisjes 
O17 van het Ravijn ooit.    

Waterpolo breedtesport 

Binnen de Waterpolo breedtesport zijn een aantal organisatorische veranderingen 
doorgevoerd. Naast dat er een Jeugdcommissie is opgericht is de Waterpolo breedtesport 
Commissie (WBSC) opgegaan in de Waterpolo Commissie (WPC). Dit met name doordat 
veel activiteiten die binnen de WBSC niet alleen gericht waren op breedtesport maar op 
waterpolo in het algemeen. Denk hierbij o.a. aan scheidsrechters en jurytafel. 

Tijdens het seizoen is er naast de trainingen, trainers, begeleiders van teams ook veel 
aandacht geweest voor scheidsrechters, w-officials. Zo zijn we begonnen met een 
“verplichte” opleiding w-officials voor alle spelers van Jo15a. Dit willen we in het 
komende seizoen graag uitbreiden naar alle o15-teams. De cursus geeft naast jury-tafel 
kennis ook een beter inzicht in het eigen spel. Voor de o17a teams willen we een 
scheidsrechterscursus “verplicht” stellen, met hetzelfde doel. 
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Resultaten 

In seizoen 2016-2017 hebben diverse teams uitstekend gepresteerd: 

Gemengd o9 is officieus Nederlands Kampioen geworden. 

Gemengd o11a is Overijssels Kampioen geworden en derde van Nederland 

Meisjes o15a is Overijssels Kampioen geworden en zesde van Nederland 

Jongens o15a is Nederlands Kampioen geworden. 

Wedstrijdzwemmen 

 Zwemtech 

De zwemtech heeft dit jaar weer een mooi seizoen gehad waarbij er veel persoonlijke 
records behaald zijn. Alle zwemmers zijn heel erg vooruit gegaan en waren vaak erg 
gemotiveerd in de trainingen om dingen te leren en om beter te worden. Bij de 
miniorenwedstrijden zijn heel veel medailles gewonnen en iedereen heeft mooie pr’s 
gezwommen. Ook de Overijsselse miniorenfinale is heel goed gegaan waarbij er helaas 
geen medailles gewonnen zijn maar wel hele mooie persoonlijke records. Wij zijn trots 
op de zwemmers en we hopen er volgend jaar weer een mooi seizoen van te maken. 

Zwemselectie 

De A1 van de zwemafdeling heeft een goed seizoen gedraaid. In de middenmoot van 
district 1 Oost van de landelijke zwemcompetitie, meerdere medailles op de Overijsselse 
kampioenschappen, meerdere Overijsselse kampioenen op korte en lange baan, 
deelname van een zwemster aan Nederlands kampioenschap senioren op korte en lange 
baan op verschillende afstanden en twee zwemsters die meedoen om de prijzen op de 
Nederlandse kampioenschap junioren waarbij er een zilveren medailles werd gewonnen 
op de 200m schoolslag. Gezien de trainingstijden, het beperkte budget, vrijwilligers en 
kleine a1 groep, kunnen we spreken over grootse prestatie. Ik ben trots op de trainers, 
de zwemcommissie, vrijwilligers en zwemmers die dit mooie seizoen mogelijk hebben 
gemaakt.  (Edward, Appeldoorn) 

Masters/A2 

De groep Masters/A2 is in het seizoen 2016/2017 iets gegroeid.  
De jongste wedstrijdzwemmers hebben dit seizoen enthousiast hun wedstrijden 
gezwommen en meerdere persoonlijke records gezwommen. 
De 2 Masters die meededen met Het Zuyderzee Circuit hebben een mooie vijfde en een 
super tweede  plaats behaald.  
1 Master ging naar het ONMK (Open Nederlandse Masters Kampioenschap) lange baan in 
Eindhoven en haalde daar maar liefst 3 bronzen en 1 zilveren medaille binnen!!! 

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 Masters is een zeer gevarieerde groep wat leeftijd, zwemtechniek en conditie betreft. 
Maar iedereen uit de groep gaat super gezellig met elkaar om. Ze dagen elkaar steeds uit 
en zijn trots op zichzelf maar ook trots op de andere zwemmers als er vooruitgang 
geboekt wordt. 

G-zwemmen 

G-zwemmen traint  iedere dinsdagavond  en donderdagavond   van 19.45 tot 19.30.uur 
Dinsdag op drie banen van 25 meter en donderdags achter het ponton. 
De zwemmers hebben veel plezier tijdens de trainingen en het zijn gevarieerde 
trainingen 
Zo dat het niet te druk word voor onze zwemmers. 
Ze moeten het ook leuk blijven vinden 

En de eerste dinsdag van de maand is er tijdzwemmen; 
Alle slagen komen aan bod op de 50 meter en 100 meter  
de tijden worden bij gehouden. 
  
De wedstrijden verlopen goed, zwemmers doen uiterste best, het  behalen van goede PR 
s  
zonder of met  medailles ,alle kleuren worden meegenomen naar huis 
Bijv.  de Overijsselse kampioenschappen werd dit jaar  georganiseerd door EZC Enschede 
 en werd gezwommen in Losser 

Deelname aan de Regionale Spelen Achterhoek 2017! Het ultieme voorproefje op de 
Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. En het was een prachtige zwem 
wedstrijd  
met heel veel kleuren van medailles  en vaandeltjes  

We eindigen het zwemseizoen met pannenkoeken eten bij de hooischuur en met een 
groepsfoto, 
Wat altijd gezellig is. 

Tot slot hopen wij dat de zwemmers er plezier in hebben, dan is er een goede 
samenwerking.  
(Anja Legtenberg) 

Watervaria 

Afgelopen seizoen hebben we bij de watervaria een gezellige groep 12 kinderen 
gehad. Hierbij waren ze er niet altijd allemaal doordat een aantal kinderen ook als de 
combinatie maakten van 1 training bij de watervaria en 1 of meerder trainingen bij 
een regulier team. Deze kinderen die vorig jaar de combinatie hadden, zijn dit seizoen 
volledig bij een regulier team gaan sporten. Hiernaast is er aan het einde van het 
seizoen ook nog een jongen bij gekomen.  
Tijdens de trainingen op maandag zijn we vooral bezig geweest met de vaardigheden 
van het zwemmen en van de waterpolo. Schieten en overspelen met een bal, de 
zwemslagen, onderwater oriëntatie, vaak ook in spelvorm. De vrijdag trainingen 
hebben we altijd spelvormen gespeeld. Samenwerkingspellen, tikkertje, 
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reactiespelletjes, trefbal. Je hebt goed kunnen merken dan sommige kinderen veel 
uitbundiger zijn geworden en sneller met andere kinderen en de trainers een praatje 
maken. Je kunt ook zien dat ze zwemvaardig beter zijn geworden.  Ze hebben sneller 
de banen afgezwommen en je kan de meeste nu ook de opdracht geven om een hele 
baan onderwater te zwemmen.  
We hebben ook naar de ideeën van de kinderen geluisterd. Als er een kind was met 
een goed idee van een spel dat we konden spelen dan gingen we dit spel ook vaak 
spelen. Zo kwamen er steeds meer ideeën op tafel en er zijn er een paar die zich ook 
verdiepte in het verbeteren van het spel. Dit deden ze altijd in overleg met ons. 
Hierdoor hebben we vaak samen een spel bedacht. 
Overal heeft volgens mij iedereen een leuk seizoen gehad, waarbij sommige de stap 
hebben kunnen maken naar een regulier team en de andere met veel plezier toch 
stappen hebben kunnen maken in hun vaardigheden.  (Rutger Kooistra) 

Prestaties 

Open Nederlandse Kampioenschappen korte en lange baan: 
Hadewig Curfs: 
Korte baan: 50m schoolslag, 35.71 (71e) en 100m schoolslag, 1.16.79 (49e) 
Lange baan: 50m schoolslag, 36.57 (59e) en 200m schoolslag, 2.51.97 (37e) 

Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen, korte en lange baan (NJJK): 
Roos Arnold: 
Korte baan: 400m vrije slag, 5.32.32 (19e), 200m rugslag, 2.54.39 (22e), 100m schoolslag, 
1.27.02 (8e), 200m schoolslag, 3.06.27 (7e) en 200 wisselslag, 2.55.03 (32e). 
Lange baan: 200m schoolslag, 3.02.95 (2e), 50m schoolslag, 39.64 (5e) en 100m 
schoolslag, 1.29.92 (8e)  
Iris Timmermans: 
Korte baan: 100m vrije slag, 1.06.18 (4e), 200m vrije slag, 2.27.37 (9e), 400m vrije slag, 
5.25.43 (12e), 50m rugslag, 34.57 (4e), 100m rugslag, 1.16.98 (9e), 200m rugslag, 2.49.47 
(12e) en 200m wisselslag, 2.47.94 (8e). 
Lange baan: 200m rugslag, 2.50.32 (12e), 100m vrije slag, 1.07.29 (11e), 100m rugslag, 
1.19.18 (10e), 200m wisselslag, 2.51.57 (16e) en 200m vrije slag, 2.30.46 (13e)  

Overijsselse korte baan Kampioenschappen (Nijverdal): 
Marijn Heetkamp: 
Overijssels kampioen 400m wisselslag 
Roos Arnold: 
Overijssels Kampioen 100m & 200m schoolslag, 2e op de 200m schoolslag en 3e op de 
400m vrije slag en 200m rugslag 
Iris Timmermans: 
Overijssels Kampioen 50m & 100m vrije slag en 200m rugslag, 2e op de 50m vlinderslag, 
400m vrije slag, 100m rugslag en 100m vlinderslag en 3e op de 200m vrije slag en 50m 
rugslag  
Mia de Vente: 
2e op de 200 vlinderslag 
Hadewig Curfs: 
2e op de 200m schoolslag 
Lieke de Groot, Roos Arnold, Mia de Vente, Iris Timmermans: 
3e op de 4x100m wisselslag  
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Overijsselse lange baan Kampioenschappen (Nijmegen): 
Roos Arnold: 
Overijssels Kampioen 100m & 200m schoolslag en 3e op de 200m wisselslag 
Iris Timmermans: 
Overijssels Kampioen 100m vlinderslag, 2e op de 50m & 200m vrije slag en 200m 
wisselslag en 3e op de 100m vrije slag 
Hadewig Curfs: 
2e op de 100m schoolslag en 3e op de 200m schoolslag 
Ilse Valk: 
2e op de 200m vlinderslag 
Mia de Vente: 
2e op de 200m vlinderslag 
Iris Timmermans, Roos Arnold, Mia de Vente, Romee Veldhuis: 
3e op de 4x100m wisselslag 

Waterfun 

In september konden de kinderen van de Waterfun mee met de kampdag van de 
waterpolo, een tiental kinderen is mee geweest. 
In oktober is er een ouderavond geweest voor de ouders van de Waterfun, er was een 
mooie opkomst deze avond. 
In november stond Kennismaken met Sporten op de agenda.  
Er waren bijzonder weinig kinderen die zich aan hadden gemeld. We hebben ervoor 
gekozen om deze kinderen niet op een apart moment mee te laten doen maar tijdens 
de woensdag training. Dit hebben ze 5x gedaan. 
In december hebben de kinderen van de Watervaria en de Waterfun een speciale 
sinterklaastraining gehad en hebben alle kinderen een presentje en wat lekkers 
gekregen. 
In april er weer een ouderavond geweest, dit ging ook over de doorstroming van de 
kinderen. 
In mei is er een beleidsplan opgesteld voor de Waterfun, deze is besproken en 
aangepast en goed gekeurd. 
In juni heeft een team van O9 waterpolo meegedaan met het NK waterpolo onder de 9 
jaar in Leiden. De kinderen hebben uitmuntend gepresteerd en zijn Nederlands 
Kampioen geworden. De week na het kampioenschap is het gevierd met taart, en later 
met pizza en een rondrit met treintje Bello door Hellendoorn en Nijverdal. 
In juli was de laatste training van het seizoen, na de training is er in de kantine 
gezamenlijk met ouders en kinderen afgesloten. Voor de kinderen was er drinken en 
chips, voor de ouders was er koffie en taart. Er waren veel ouders deze avond. 

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 herfstvakantie en de voorjaarsvakantie was het de ‘zwemkant’ die 
tijdzwemmen organiseerde. Er was ook beide keren een demo van synchroon. 
De vrijdag voor de kerstvakantie en zomervakantie was het de beurt aan de ‘polokant’ 
zij organiseerden kleine wedstrijdjes. 
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Jaarverslagje  waterpolo 

We hebben dit jaar weer een leuk en leerzaam jaar gehad naast 2 keer in de week een 
half uurtje flink oefenen op de waterpolo training hebben we ook weer verschillende 
toernooitjes gespeeld. Om zo het spel een beetje onder de knie te krijgen. En ook op 
die leeftijd is het natuurlijk al heel leuk om de dingen die je op de training leert ook 
echt uit te voeren in een wedstijdje. We hebben 4 toernooitjes gespeeld 2 bij ons in 
het ravijn. Daar kwamen de onder de 9 groep van zpc de hof (Markelo) en ezc 
Enschede het tegen de waterfun A die al meer ervaring hebben met wedstrijden spelen 
en tegen de waterfun B opnemen. Ook zijn we een keer naar Markelo en Enschede 
uitgeweken om daar een uit toernooitje te spelen.   

De reacties van de kinderen waren weer geweldig, zo zeggen ze dat ze het heel 
leerzaam vonden en het is natuurlijk helemaal geweldig als je ook een paar keer de 
winst pakt in een wedstrijdje dat is leuk, maar niet de insteek dat is natuurlijk het 
leren spelen van de wedstrijden en dat is ook dit jaar weer dik geslaagd. 

Jaarverslagje zwemmen 

We begonnen zoals gezegd met een kleine groep en konden dus al veel aandacht geven 
en besteden aan de kinderen. Deze kinderen hadden dus een zee van ruimte in de 
baden en konden mooi heen en weer zwemmen. Aangezien er zo weinig kinderen 
waren hebben we besloten om waterpolo en zwemmen in 1 bad te doen omdat de 
groepjes te klein werden. Dit hebben we denk ik een week of 6 gedaan en is dus ook 
kostenbesparend geweest. Hierna kwamen er geleidelijk aan weer kinderen bij. 

Uiteindelijk hadden we een kind 20 in totaal waarvan er gemiddeld een kind of 14 
waren per training.  

Tijdens het zwemmen hebben we alle slagen behandeld dit wordt op een speelse wijze 
gedaan maar zeker serieus aan het werk. De kinderen deden het dan ook goed. Iedere 
kent zwemt op zijn of haar niveau en maakt in een seizoen tijd zeer veel progressie.  
Tevens zijn er nu al een aantal zwemmers die op de zaterdag ochtend stage lopen bij 
de zwemtech. Deze kinderen groeien  met de dag in techniek en conditie. 

We hebben voor de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie tijd zwemmen gehad. De 
kinderen ervaren dit als een echte wedstrijd en gingen er vol voor. Voor velen ook 
weer iets nieuws en zeer spannend. Tijdens sinterklaas hebben we een pietenbaan 
gemaakt en hier van allerlei leuke dingen gedaan. Tevens wordt er vaak aan het eind 
van de training nog even een spel gedaan om even lekker los te gaan. 

Een aantal kinderen  hebben gedurende het seizoen ook nog deelgenomen aan 
Meerkampwedstrijden. 
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Synchroonzwemmen 

Commissie en leden: 

Het seizoen 2016/2017 is wederom een succesvol jaar geweest. Wij zijn begonnen met 22 
leden en het seizoen geëindigd met  25 leden. Met een vaste kern aan trainers hebben 
we afgelopen jaar mooie resultaten behaald en hebben we de zwemsters zien groeien, 
niet in alleen in resultaten maar ook in samenwerking en saamhorigheid met elkaar. Ons 
doel voor komend jaar is om door te groeien naar de 35 leden en net als afgelopen 
seizoen weer deel te nemen aan de internationale wedstrijd in Luxemburg. Alle 
zwemsters vanaf age II zullen hier gaan zwemmen.  
De afdeling bestaat uit de volgende leden: 

• Voorzitter: Maria Soto Martin 

• Penningmeester : Andre van Brummen 

• Secretaris: Monique Buikema,  en Jolanda van Pijkeren 

• Wedstrijdsecretaris: Andre Preuter 

• PR en Communicatie: Monique Buikema,ondersteunend door Jolanda van 
Pijkeren 

• Hoofdtrainster: Marloes Klumperman 

• Trainers: Iris Simon, Monique Buikema, Jolanda van Pijkeren, Maria Soto Martin, 
Andre Preuter, Ilse van Cooten, Irma van der Dussen, Inge Wielinga 

Dit seizoen heeft Irma haar 10/11 examen gehaald, en heeft Jolanda de 9 jurycursus 
gevolgd en ook het examen behaald. Bij het behalen van de 10/11 cursus kun je jureren 
bij de  aanloopdiploma’s en bij het behalen van de 9 jury cursus mag je jureren t/m age 
2 tijdens wedstrijden. Marloes Klumperman heeft het 1e deelcertificaat behaald voor de 
trainster 3 opleiding. 

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:  Zaterdag: Jolanda van Pijkeren 

o Maandag: wisselende samenstelling                            
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• 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 / Monique Buikema 

o Maandag: Monique Buikema 

o Donderdag: wisselende samenstelling 

• Senior: Zaterdag:  Marloes Klumperman / Monique Buikema 

o Maandag: Monique Buikema 

o Donderdag: wisselende samenstelling 

Resultaten: 

Ook in het seizoen 2016/2017 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. 

• Categorie 1: Evy, Britt, Daphne en Estelinka behaalden een 4e plaats bij de 
uitvoeringswedstrijd met het groepsnummer 

• Categorie 2:  Een 3e plaats voor Marit van Pijkeren tijdens de 
uitvoeringswedstrijd voor haar solo. 

• Age 2: Lara, Nisha, Inge, Tessa, Ivanka en Ann behaalden een 2e plek bij de 
uitvoeringswedstrijd met het groepsnummer 

• Age 2: Nisha en Ann behaalden een 3e plaats met hun duet bij de 
uitvoeringswedstrijd. 

• Age 2: Limietwedstrijd: Ivanka 2e plaats, Inge 3e plaats. 

• Senioren: Limietwedstrijd: Esmee 3e plaats 
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Synchrobeat: 
• Age 2: Lara, Inge, Nisha, Tessa, Ivanka en Ann hebben bij de beste 12 

gezwommen tijdens de figurenwedstrijd en mochten hierdoor hun 
groepsnummer zwemmen. 

Luxemburg 
• Alle zwemsters van age 2 en Junioren hebben meegedaan aan de internationale 

wedstrijd waar zij de onderdelen techniek en groep hebben gezwommen. Voor 
age 2  zwom Inge haar solo en Nisha en Ann hun duet. Voor de Junioren zwom 
Noelia haar solo en Anne-Linde en Marit hun duet. 

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

• Basisdiploma: Nikki Rouwendal, Dominique Slettenhaar, Daphne Aaltink, Evy 
Heuver en Britt van Empelen 

• Zeilbootdiploma: Daphne Aaltink, Evy Heuver, Britt van Empelen 

• Balletbeendiploma: Daphne Aaltink, Britt van Empelen, Evy Heuver, Ilva van 
Brummen, Marleen Harink, Estelinka Versteeg, Kaylin Eftink 

• Spagaatdiploma: Marit van Pijkeren 

• Barracuda diploma: Marit van Pijkeren 

• Age 1 diploma: Iris Heuten 

• Age 2 diploma: Nadia Alvarez Soto 

Activiteiten: 

Over het seizoen 2016/2017 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd:  
• In september 2016 hebben de meiden een kampweekend gehad op camping 

Krieghuusbelten in Raalte. 

• In december 2016 is er een gezellige middag in kerstsfeer met buffet 
georganiseerd  bij de familie van der Dussen. 

• Ook in het seizoen 2016/2017 heeft de afdeling synchroonzwemmen 
deelgenomen aan “Kennismaken met sport”. Hierbij hebben 6 meisjes 
deelgenomen uit groep 3 t/m 5 uit de gemeente Hellendoorn. Zij werden 
begeleid door Liset Schuitert en Jolanda van Pijkeren. De deelname werd 
afgesloten met een uitvoering voor (groot)ouders, broers en zussen en andere 
belangstellenden. 

• Zoals altijd is het seizoen afgesloten met een eindejaarsshow “ new style”, 
waarbij alle meiden hun uitvoeringen hebben laten zien. 
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