Jaarverslag 2013 van de zwemafdeling van HERA’11

Wedstrijden
We zijn het jaar 2013 begonnen met een wedstrijd in ons eigen bad: de wedstrijd
om de Tijenraantrofee. Wij wonnen de wisselbeker.
Er waren nog meer successen in 2013, zoals in januari 8 starts op de Kringwinterkampioenschappen, met een bronzen medaille, 4 starts in de Speedo-A finale
en 8 starts op de Overijsselse A-kampioenschappen met 2 bronzen medailles.
Op de laatste grote wedstrijd van het seizoen, de B-kampioenschappen, heeft de
ploeg van 11 zwemmers 1 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles mee naar huis
genomen.
2013 was het jaar van de promotie in de competitie: van de 2e klasse gingen we
naar de 1e klasse. Dit werd met de hele zwemafdeling op gepaste wijze gevierd met
een klein feestje in het restaurant.
De wedstrijden waar de zwemafdeling aan deelgenomen heeft: competitie, vijfkamp
en zeskamp, swimkick, minioren voorrondes. Aan het eind van het seizoen waren er
de diverse kringkampioenschappen en zelfs deelname aan de NJK.
Buitentoernooien
Ieder jaar doen we mee aan 2 grote buitentoernooien. Het Riessentaktoernooi in
Rijssen viel dit jaar letterlijk in het water: vanwege de regen is de wedstrijd
halverwege gestaakt.
Tijdens het pinksterkamp, 3 nachten kamperen op het terrein van het buitenbad in
Nordhorn, was het gelukkig beter weer, hoewel het zeker de eerste nacht erg koud
was (nachtvorst!). Maar de lol was er niet minder om. Toptijden worden er niet
gezwommen, maar het is wel erg leuk om in een 50m buitenbad te zwemmen.
Schoolzwemkampioenschappen
Een nieuw initiatief dit jaar was de organisatie van de Raalter
Schoolzwemkampioenschappen. Alle kinderen van de basisscholen in Raalte konden
meedoen met een echte zwemwedstrijd. Hiervoor hebben we 4 trainingen gegeven.
Er waren zo’n 50 kinderen die hebben gestreden om de medailles.
Zwemvierdaagse
Voor de 38e keer is in juni in zwembad De Tippe de zwemvierdaagse gehouden. Met
ruim 180 deelnemers was het 4 avonden een gezellige drukte. Met de inzet van veel
vrijwilligers worden er, naast het banen zwemmen, elke avond spelletjes gedaan,
met als hoogtepunt Met glans van de schans. De inmiddels vermaarde wafels zijn erg
goed verkocht.

Minitriathlon
Op 31 augustus vond de 2e minitriathlon in en rond zwembad De Tippe plaats.
HERA’11, Running Club Lierderholthuis en Fietstourclub Heikera werken hierbij
samen om van 3 sporten één fantastisch evenement te maken dat erg gewaardeerd
wordt door de mensen uit Heino en omstreken.
Officials
Ook de officials hebben niet stilgezeten in 2013.
We hebben een nieuwe vof, José Trip. Zij is aanspreekpunt voor de kring official
commissie en voor de officials van de zwemafdeling. Daarnaast regelt zij de officials
voor alle wedstrijden.
Max Curfs heeft zijn opleiding als scheidsrechter afgerond en is nu de enige
bevoegde scheidsrechter van HERA’11.
Stephanie van Stokkum heeft de cursus jurysecretaris gevolgd en is daarna als goed
beoordeeld. Aansluitend heeft zij de cursus kamprechter gedaan.
Verder heeft de zwemafdeling er in 2013 maar liefst 5 nieuwe tijdwaarnemers bij
gekregen.
Trainers
Na het afhaken van een aantal ‘oude’ trainers, zijn we bezig ook dit weer op de rit te
krijgen. Adrie Rijnen en Hans Kamperman zijn gestart met de KNZB-opleiding.
Daarnaast zijn een aantal ouders en zwemmers bij de trainingen aanwezig als
hulptrainer.
Vrijwilligers
Alle bovenstaande dingen: trainen, wedstrijden zwemmen, presteren, gewoon lekker
zwemmen, op kamp gaan, alle activiteiten zijn alleen maar mogelijk met de inzet van
veel vrijwilligers. We zijn blij met deze mensen die zich belangeloos inzetten voor de
vereniging. Daarom bedanken we iedereen die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen om van 2013 een succesvol jaar te maken.

