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0.0 VOORWOORD: 
 
 
In dit verslag zijn de belangrijkste feiten die in 2006 hebben plaatsgevonden vastgelegd. Het 
bestuur dankt alle kaderleden en vrijwilligers voor hun inzet gedurende het kalenderjaar 2006. 
Tevens dankt het bestuur de hoofdsponsor Sanders & Geraedts Groep, de overige sponsoren 
alsmede gemeente Swalmen voor hun financiële bijdrage. Zonder hen was het niet mogelijk de 
activiteiten voor onze leden te organiseren. 
Dit jaarverslag is digitaal beschikbaar voor de  leden via de website van de vereniging 
www.eszet-swalmen.nl  Leden die niet over internet beschikken of de voorkeur geven aan een 
papieren versie zijn in de gelegenheid gesteld een exemplaar aan te vragen bij de secretaris. 
 
1.0 HET BESTUUR: 
  
Het algemeen bestuur (dit is het voltallige bestuur) vergaderde in het verslagjaar 11 maal. De 
samenstelling van het bestuur was op het einde van 2005 als volgt:  
voorzitter Ger Julicher,  secretaris (Vacature), penningmeester Peter Strolenberg, bestuursleden, 
Jeroen Jaspar, Bas Beckers en Lilian Caris. Kandidaat bestuursleden Bob van Oijen en 
Raymond Scheringa. Nadat in het jaar 2005 een groot aantal bestuursleden hun functie hadden 
neergelegd is er door het nieuwe bestuur veel energie gestoken om de operationele zaken toch 
te laten doorgaan om de leden hun activiteiten te laten hebben. Zelfs het waterpolotoernooi is 
onder uitvoering van het nieuwe bestuur doorgegaan. Zoals reeds eerder door voorgaand 
bestuur aangegeven is het zeer moeilijk om mensen te motiveren iets meer te doen dan 
uitsluitend contributie te betalen. Dat is ook het dilemma waarmee het huidige bestuur kampt. 
Niet alleen is de functie van secretaris nog niet ingevuld, maar is het ook bijzonder moeilijk om 
kaderleden te vinden die er mede voor zorgen dat de activiteiten van ESZET kunnen doorgaan. 
Bij de waterpoloërs dreigt , ondanks vele verzoeken om een extra scheidsrechter , dit jaar een 
team minder te mogen deelnemen aan de competitie. Ook hebben we dit jaar geen waterpolo 
trainer/ster en is ook bij de wedstrijdgroep de nood hoog. Gelukkig is er op dit moment een 
kandidaat welke bereid is de cursus zwemleider A te volgen in september. We hopen dat deze 
kandidaat in elk geval voor de wedstrijdgroep een extra steun moge zijn. Het moge duidelijk zijn 
dat de bijdrage van het huidige kader erg hoog is en dat we als vereniging er trots op zijn dat 
deze mensen soms al jarenlang deze bijdrage willen en blijven geven. Echter de continuïteit  van 
een vereniging is gebaseerd op verjonging en vernieuwing.  
 
Ook de samengang in 2006 van onze gemeente in de gemeente Roermond is voor ESZET nog 
niet geheel duidelijk: de in 2006 gemaakte afspraken worden gecontinueerd in 2007. Dat is in elk 
geval een geruststellende gedachte, maar wat ons in 2008 staat te wachten is nog een vraag. 
We zullen ons in elk geval vroegtijdig oriënteren.  
 
De samenwerking met de stichting Meifeesten is geïntensiveerd en de organisatorische 
aanpassingen welke in de statuten van de stichting waren gedefinieerd zijn ook bij de KvK weer 
op orde.  
 
Daarnaast is er in het najaar van 2006 een poging gedaan om met meerder verenigingen 
tezamen een samenwerkingsverband op te richten. Ruim 27 verenigingen in Swalmen zijn 
daartoe benaderd. Er zijn een 5 tal vergaderingen geweest waarbij vertegenwoordigers van 
Sparta, VV Boukoul, de handbal vereniging, de tennisvereniging en Destatec aanwezig waren. 
Een eerste reactie bleek duidelijk positief echter na 3 vergaderingen bleek de animo om bijv. in 
de herfstvakantie iets gezamenlijk voor de schooljeugd te organiseren in samenwerking met de 
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gemeente nihil. Jammer, want in de eerste gesprekken bleek duidelijk dat niet  alleen ESZET 
met een gebrek aan kader, financiën, ontmoetingsruimte, etc. kampt. 
 
 
2.0 DE LEDEN: 
 
Aantal leden per     1 januari      2006:   199 
 
Aantal leden per  31 december 2006: 179 
 
 
Leeftijdsgroep Meisjes/Dames Jongens/Heren Totaal 
Tot en met 16 jaar 31 32 63 
17 jaar en ouder 61 55 116 
Totaal 93 87 179 
 
Ledenbestand per 31 december 2006. 
 
Een duidelijke achteruitgang in het ledenaantal t.o.v. 2005. Oorzaak ligt voornamelijk in het 
gebrek aan zwemwater en met name in de begeleiding van diegene die wel hun diploma 
hebben, maar waar geen vervolg kan worden gegeven aan een nieuwe aktiviteit behalve 
waterpolo en of wedstrijdzwemmen. 
 
Dit wordt een van de speerpunten voor 2007. 
 
Ledenvergaderingen: 
 
In 2005 is het besluit genomen om nog maar één ledenvergadering (in plaats van twee) per jaar 
door het bestuur te laten uitschrijven. Artikel 19 van de statuten van Eszet zijn op dit punt door 
de notaris aangepast. 
 
De algemene ledenvergadering werd in 2006 gehouden op 31 maart. Hierin zijn er 3 nieuwe 
bestuursleden: Ger Julicher (voorzitter/secretaris ad interim), Peter Strohlenberg 
(penningmeester) en Lilian Caris (bestuurslid) benoemd. Een grootscheepse verandering welke 
noodzakelijk was omdat de een aantal van de zittende leden afscheid namen na een langere 
zittingsperiode. Het nieuwe bestuur heeft gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van 
voorgaande leden en heeft afgelopen maanden gezocht naar trainers en kandidaat 
bestuursleden om de schouders onder de organisatie van ESZET te zetten. Deze zoektocht 
dient helaas ook in 2007 intensief door te blijven gaan. 
 
 
Jubilarissen en benoemingen: 
 
In 2006 vierden de volgende leden een jubileum: Mevr. Toos Ottenheijm,  Trees Leppers  en de 
heer Jan Leppers alle drie 25 jaar lid van de vereniging. Ook is bij deze gelegenheid aan 
mevrouw Myran Dingelstad Konings de status van Lid van Verdienste verleend vanwege haar 
jarenlange belangeloze inzet voor de vereniging. Allen zijn gehuldigd tijdens de Nieuwjaars plons 
dd 5 januari 2007 bij onze opening van het jaar op de Hoosterhof. Daar was ook een gezellig 
samenzijn aan gekoppeld met een zeer geslaagde spokentocht. 

  



 
3.0 DE VRIJWILLIGERS: 
 
In bijlage I wordt een overzicht  de vrijwilligers en kaderleden gegeven waarop Eszet in 2006 een 
beroep heeft kunnen doen. Dit overzicht is een weergave van de situatie per 31 december 2006. 
Het kan dus vóórkomen dat vrijwilligers die zich in 2006 voor Eszet hebben ingezet maar in de 
loop van het jaar zijn gestopt of na 31 december hun vrijwilligerstaak zijn gestart niet in dit 
overzicht zijn vermeld. 
 
 
4.0 DE TECHNISCHE COMMISSIE: 
 
De technische commissie heeft als taak het sturen en ondersteunen van het kader van de 
diverse doelgroepen. De TC bestaat in het algemeen uit de diverse hoofdtrainers en 
secretarissen. De functie van voorzitter is tijdelijk overgenomen door Bas Beckers. Hier staat dus 
nog een belangrijke vacature open! 
Belangrijkste aandachtpunt blijft, zowel bij de opleidings- als de waterpolo-, als de wedstrijdgroep 
de kaderproblematiek.  
 
5.0 DE OPLEIDINGSGROEP 
 
In 2006 is de zwemgroep weer wat groter geworden en krijgen de kinderen nog steeds met veel 
plezier van een enthousiaste kadergoep. Vooral het tijdens de lessen, in plaats van oefenen voor 
het diploma, proeven aan de wedstrijd- en waterpolo activiteiten zijn een welkome afwisseling.  
 
Actief in opleidingsgroep waren in 2006 de volgende kaderleden: 
Danielle Cuijpers, Wendy Cuijpers, Erika Dekkers, Sandra van Heur – Giebelen, Naud Ickenroth, 
Jeroen Jaspar, Myran Konings – Dingelstad, Leonie Lennards, Roel Ottenheijm en Jo Pisters 
 
Helaas hebben Danielle Cuijpers, Erika Dekkers en Myran Konings als kader de opleidingsgroep 
weer verlaten. Myran Konings heeft jarenlang haar inzet getoond voor de opleidingsgroep en het 
is dan ook een gemis voor de groep. 
 
Gelukkig is er in 2006 wel een stap vooruit gezet in het kader, steeds meer hulpouders dienen 
zich aan om mee te helpen bij het geven van zwemlessen en een aantal groeit zelfs uit naar 
kader die zelfstandig les geven. Bij elke nieuwe groep kinderen die start zijn er weer ouders die 
bereidt zijn om zich in te zetten voor de opleidingsgroep. 
 
Dit jaar werd er weer 4 keer diplomazwemmen gehouden. Een aantal keren met toezicht vanuit 
de NRZ, wat weer een frisse kijk gaf op de eisen van de kandidaten. 
In die 4 keer diplomazwemmen behaalden:  
23 kinderen hun A-diploma 
22 kinderen hun B-diploma 
8 kinderen hun C-diploma 
 
De wachtlijst bevat op het eind van 2006 ongeveer 20 kinderen en 45 kinderen zijn actief in de 
opleidingsgroep. 
 
Voor het komende jaar is het voor de opleidingsgroep vooral continueren, zoveel mogelijk 
kinderen binnen Eszet blijven houden na hun diploma en het aantal kaderleden verder 
uitbreiden. 

  



 
6.0 DE ORIENTATIEGROEP: 
 
In 2006 is de recreatieve volwassen groep uitgebreid met drie jong volwassen personen. 
  
Op de zondagmorgen wordt er onder deskundige leiding van Dhr. Wiel Dingelstad getraind met 
een zeer gevarieerd programma. 
Alle zwemslagen komen aan bod en worden door oefeningen en duidelijke uitleg verbeterd. 
Daarnaast wordt getraind op uithoudingsvermogen en conditie. 
Dit door duurzwemmen,coopertest etc. 
De opkomst is maximaal en  dit geeft aan, dat deze groep met veel plezier komt zemmen.   
  
Deze groep kan ook nog op zaterdagmorgen en woensdagavond trainen, maar dan zonder 
leiding van Dhr.Dingelstad. 
  
De groep jonge recreatieve en orienterende is helaas stopgezet i.v.m. het wegvallen van 
Yvonne Wuts en Marion Schrijnewerkers. 
Enkele van deze leden trainen nu bij de wedstrijdgroep op de zaterdagmorgen en 
woensdagavond. 
Er wordt gezocht naar iemand die deze groep opnieuw wil opstarten,daar er veel vraag naar is. 
 
 
7.0 DE WEDSTRIJDGROEP: 
 
Het aantal zwemmers in het seizoen 2005/2006 bedroeg 13 (en 1 geblesseerde zwemster). 
Eindstand verenigingscompetitie: 19e plaats (van de 21 deelnemende ploegen). 
Helaas heeft geen enkele zwemmer heeft zich kunnen kwalificeren voor de Kring- 
Speedokampioenschappen. 
Aantal behaalde ereplaatsen dit seizoen: 
Verenigingscompetitie (5 wedstrijden): 7x 1e plaats, 15x 2e plaats, 14x 3e plaats. 
Diverse estafetteploegen hebben 1 eerste en 2 tweede plaatsen behaald. 
Speedo: ESZET heeft in het jaar 2005-2006 helaas geen deel kunnen nemen aan speedo-
wedstrijden. Dit vanwege het feit dat er te weinig deelnemers waren. 
 
Aantal zwemmers huidige seizoen 2006/2007: 16. 
Tussenstand verenigingscompetitie tot nu toe (na 3 wedstrijden): 17e plaats (van de 20). 
Speedo: helaas hebben we geen enkele zwemmer in de leeftijdscategorie die mee mag doen 
met de Speedo-wedstrijden, dus hebben ons in elk geval voor dit seizoen uit deze competitie 
moeten terugtrekken. 
Aantal behaalde ereplaatsen dit seizoen tot nu toe: 
Verenigingscompetitie (3 wedstrijden): 4x 1e plaats en 4x 3e plaats. 
De matige resultaten van de verenigingscompetitie zijn niet zozeer een gevolg van "slecht 
zwemmen" maar meer van te weinig “actieve zwemmers". Daardoor krijgen we op veel 
onderdelen “vervangende tijden” waardoor ons puntentotaal negatief beïnvloed wordt. 
 
De wedstrijdploeg heeft in oktober 2006 afscheid moeten nemen van hoofdtrainer dhr. Ton 
Peters. Vanaf oktober 2006 wordt de wedstrijdploeg (noodgedwongen) geleid door Mart 
Staffeleu, Raymond Scheringa en Leonie Lennards, echter een hoofdtrainer ontbreekt vanaf 
oktober 2006. 

  



 

8.0 DE WATERPOLOGROEP: 
 
Voor de seizoenen 2005-2006 en 2006-2007 is ervoor gekozen om de Heren Jeugd bij de Heren 
2 te voegen. Hieraan waren diverse reden debet, maar de belangrijkste was toch het tekort aan 
scheidsrechters. 
 
Trainingen Heren 1 en 2 en Dames 1: 
 
Tot medio 2006 vonden onder leiding van Bert Geraads de waterpolotrainingen één maal per 
week plaats in het zwembad van Roermond. Vanaf medio 2006 is er geen gediplomeerde trainer 
beschikbaar. 
 
Trainingen Heren 2 Jeugd: 
 
De trainingen vinden plaats onder leiding van Maurice Janssen (H1) en kader van RZ in 
zwembad de Roerdomp te Roermond. Verdere begeleiding naar wedstrijden wordt ook door 
Maurice Janssen verzorgd.  
 
 
Team: Dames I 
 
Seizoen 2005-2006 
 
Elsa & Gerrie Bolten, Anja Geerlings, Claudia Gijzen, Rianne Horstermans, Liesbeth Houwen, 
Imke Janssen, Jolanda Poels, Els Rijnierse, Iris van Rijswijk, Anja Theis 
 
Afdeling: D5.D3 (District 5 dames 
3)         
            
# Team  gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf

1 TRB/RES 3 22 21 1 0 43 268 70 198 0
2 Nayade 3 22 19 0 3 38 226 64 162 0
3 SBC-2000 1 21 16 1 4 33 199 88 111 0
4 Argo 2 22 12 2 8 26 136 115 21 0
5 Brunssum 1 21 9 4 8 22 109 104 5 0
6 SWNZ (SG) 2 22 10 2 10 22 120 113 7 0
7 DBD 1 21 9 2 10 20 137 164 -27 0
8 DZT 2 21 9 0 12 18 142 132 10 0
9 Lutra 2 21 6 3 12 15 78 103 -25 0

10 
PSV/Bekkers 
Autoschade 4 22 7 1 14 15 109 173 -64 0

11 Eszet 1 21 3 0 18 6 74 223 -149 0
12 Nayade 2 22 0 0 22 0 50 299 -249 0
 
 
 
 
 
 

  



Team: Heren I 
 
Seizoen 2005-2006 
 
Bas Beckers, Sjoerd Hermans, Mark Hermans, Maurice Janssen, Jeroen Jaspar, Sjoerd 
Kessels, Freek Leppers, Wiel Metsemakers, Dick Mooren, Joost Rutten, Peter Smeets en Marcel 
Verheyden. 
 
 
Afdeling: D5.H2B (District 5 heren 
2B)         
            
# Team  gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo straf

1 Nayade 2 21 17 1 3 35 209 120 89 0
2 Nuenen 1 22 15 1 6 31 188 149 39 0
3 DZT 3 22 14 2 6 30 211 166 45 0
4 Eszet 1 22 13 1 8 27 187 160 27 0

5 
PSV/Bekkers 
Autoschade 5 21 12 1 8 25 171 160 11 0

6 Thalassa 1 22 10 2 10 22 169 167 2 0
7 Mosa-Regio 1 22 9 2 11 20 204 189 15 0
8 Aegir 1 22 10 0 12 20 186 203 -17 0
9 Njord 3 22 8 3 11 19 176 175 1 0

10 HZPC 2 22 8 1 13 17 182 201 -19 0
11 RZ 1 22 7 2 13 16 148 166 -18 0
12 Argo 2 22 0 0 22 0 109 284 -175 0
 
Team: Heren 2 
 
Seizoen 2005-2006 
 
Eloy Bieshaar, Ad van de Burgt, Maarten Cox, Tijn Cox, Kai Custers, Jeffrey Dekker, Wiel 
Dingelstad, Jorn Geraets, Bas Hendriks, Huub van de Heuvel, Bob de Jong, John van Kempen, 
Ger Laemers, Michel Levels, Bart van der Meulen, Frans Obers, Bob van Oijen, Sjuul 
Thomassen, Jos Vincent en Pierre Weijnen. 
 
Afdeling: D5.H4C (District 5 heren 
4C)       
            
# Team  gesp gew gel Verl pnt voor tegen saldo straf 

1 PSV/Bekkers 6 18 13 1 4 27 146 92 54 0 
2 Thalassa 2 18 11 4 3 26 138 90 48 0 
3 Gorgo 4 18 11 1 6 23 173 112 61 0 
4 De Rog 2 18 12 1 5 23 184 100 84 2 
5 SWNZ (SG) 5 17 11 0 6 22 108 62 46 0 
6 ZON/S&S 1 16 9 1 6 19 170 114 56 0 
7 Mosa-Regio 2 18 6 4 8 16 122 78 44 0 
8 RZL 1 18 7 0 11 14 105 122 -17 0 
9 Eszet 2 17 1 0 16 2 40 205 -165 0 

10 De Punderman 2 16 0 0 16 0 26 237 -211 0 
 

  



Scheidsrechters en W-functionarissen: 
 
2 scheidsrechters: Maurice Janssen en Joost Rutten 
Hier staat nog 1 vacature open. 
 
22 W-functionarissen: Bas Beckers, Wendy Cuijpers-Loey de, Lucie Fransen, Claudia Gijzen, 
Mark Hermans, Sjoerd Hermans, Rianne Horstermans, Jeroen Jaspar, Esther Julicher-Hovens, 
Ger Julicher, Freek Leppers, Marly Lokkart, Gert-Jan Marsman, Yvonne Marsman-Beek, Bart 
van der Meulen, Ans Pansters-Munnichs, Els Rijnierse, Iris van Rijswick, Peter Smeets, Marcel 
Verheyden, Leny Verheyden-Foppen, Ellen Wuts 
 
 
 
9.0 HET SANDERS & GERAEDTS WATERPOLOTOERNOOI: 
 
Op 24 en 25 juni vond de 16de editie van ons waterpolotoernooi plaats. Na start problemen vond 
de vorming van een nieuwe commissie plaats. Uiteindelijk kon de organisatie dan toch van start 
gaan. Er waren 4 poules ingedeeld, Heren 1, Heren 2, Dames en Aspiranten. 
 
De eindstand na een weekend waterpolo was als volgt: 
 
 Heren 1 Heren 2 Dames Aspiranten
1 De Ducks He-Key Waterproof ZVB 
2 De Rog 2 Waterproof Eszet SBC 
3 De Rog 1 De Rog 3 Aquamigos He-Key 
 
De Sanders & Geraedts Cup werd gewonnen door De Rog uit Weert. 
 
10.0 DE KAMPEERINSTUIF: 
 
Anja Geerlings, Leon Lankes en Jeroen Jaspar organiseerden al weer voor de vijfde keer (dat 
het totaal op 23 keer brengt) op het kampeerterrein van “Zwembad de Bosberg” in Swalmen. het 
kampeerinstuif. Op 9, 10 en 11 juni werden de tenten weer opgezet. Met als thema 
“Dromenland” droomden 168 kinderen en 70 personen begeleiding een weekend helemaal weg. 
De deelnemende verenigingen waren Daphnia uit Hoeven, De Rog uit Weert, Hellas uit Sittard, 
ROB uit Reuver en natuurlijk Eszet zelf. Helaas was er bij Eszet het animo niet erg hoog en 
deden maar 22 kinderen mee. Toch hadden deelnemende verenigingen weer erg veel plezier en 
kan er dan ook teruggekeken worden op een geslaagd kamp. 
 
Natuurlijk bedanken we voor de inzet in de weekend: 
- De kampstaf: Kay Betzel, Kim Beurskens, Ruud van Dijk, Rob Geraedts, Mark Hermans, John 
van de Kelft, Michiel ten Oever, Bob van Oijen, Jolanda Poels, Raymond Scheringa, Renee 
Spee en Ton Spee. 
- De hoofdleiding van Eszet: Naud Ickenroth en Leonie Lennards 
- Andere leiding en de deelnemende kinderen van Eszet 
- Alle kinderen en leiding van de andere verenigingen 
- De ouders die medewerking verleenden, ook dit jaar wederom meer ouders die zich met ons 
hebben ingezet om het voor de kinderen een onvergetelijk weekend te maken.  
 
 

  



11.0 HET CLUBBLAD de "Sopper": 
 
Het clubblad is nog steeds een gewaardeerd medium waarin alle belangrijke 
verenigingsinformatie is te lezen dat volgens een strakke planning van de redactie tien maal per 
jaar verschijnt.  Mogelijk dat we in de toekomst overschakelen op een nieuw medium: 
INTERNET. Niet allen uit kosten overwegingen, maar ook omdat maatschappelijk het internet ver 
is ingevoerd in de huishoudens en zodoende de informatie altijd aktueel bij deleden kan komen. 
Hiervoor is het noodzakelijk om de webside van ESZET nieuw leven in te blazen. 
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