JAARVERSLAGEN 2011

1. Voorwoord van de Voorzitter,
Eszet vooruit
Eszet vooruit, afhankelijk van de klemtoon kun je hier 2 kanten mee op. Eszet zal zich moeten
richten op de toekomst en Eszet laat je niet kisten, laat zien wat je in je mars hebt.
Op alle takken van de zwemsport is Eszet actief. Iedereen is druk bezig om het beste ervan te
maken. Eszet leeft doordat iedereen zijn steentje bijdraagt. Deze dynamiek heeft ervoor
gezorgd dat Eszet 75 jaar bestaat. Gaan we voor nog eens 75 jaar? Als het aan mij ligt wel.
Maar ook voor de volgende 75-jaar hebben we jullie bijdrage nodig. Lees deze regel
nogmaals en probeer te beseffen wat dit betekent.
Als we kijken naar de zwemonderdelen van Eszet heeft de waterpolo groep een groei
doorgemaakt. De groep is afgelopen jaar gegroeid en de trainingen zijn enigszins goed bezet.
Wie weet krijgen we in de toekomst weer een wedstrijdploeg voor de waterpoloërs. De
opleidingsgroep is flink gegroeid de afgelopen maanden. Dit was na de perikelen met Melick
ook wel nodig. Het kader van de opleidingsgroep is weer enorm gemotiveerd en zijn ook
bijna allemaal begonnen aan een cursus assistent zwemleider. Dit enthousiasme werk zeer
aanstekelijk en het is goed dat de ‘drive’ weer aanwezig is. De masters (ook wel rimpelclub
genoemd) onder de bezielende leiding van Wiel Dingelstad doet het prima. De groep is en
blijft ook gedreven, waarbij ieder op zijn niveau bezig is. Dan de wedstrijdgroep. Hier zien
we dat de groep een grote groei doormaakt qua niveau. In competitie verband is zelfs een
reële kans aanwezig op promotie. De nieuwe trainer André Ketelings is een aanwinst voor
Eszet en samen met alle andere trainers, Leonie, Linda en Mart zullen ze hier ongetwijfeld
een zeer geslaagd seizoen van maken. Op Limburgs en op Nationaal niveau telt Eszet mee.
Onlangs hebben we een vergadering belegd gericht op de toekomst, waarin iedereen die
aanwezig was aangesproken werd om mee te helpen. De opkomst was de 1e vergadering goed,
de 2e vergadering werd afgelast door het gebrek aan belangstelling. Ik ben als bestuurslid en
nu als voorzitter enthousiast en betrokken binnengekomen, maar mis deze eigenschappen bij
velen. Natuurlijk, de maatschappij is veranderd, maar dit neemt niet weg dat alles moet
worden overgelaten aan anderen. We zullen een eenheid moeten maken. Wij als bestuur
proberen mensen te motiveren en het begin is gemaakt. Laten we kijken wat hiervan het
resultaat wordt. Bij genoeg mensen kunnen we ook verder praten over een beleid naar de
toekomst. Het heeft geen zin doelen te definiëren als anderen hier niet de schouders onder
zetten.
Ik zie Eszet als een kleine onderneming en wij als bestuur proberen dit in zo goed mogelijke
banen te leiden. Een nieuwe wind, andere ideeën lijken me een goede zet. Ik heb mede
ervaren dat afgelopen jaar veel is gevraagd van de vrijwilligers. Door mensen weer
enthousiast te maken voor onze vereniging, proberen we weer een gezonde basis te krijgen op
alle fronten. Ik wil dan ook nogmaals herhalen dat we jullie nodig hebben in het bestuur als
nieuw bestuurslid, maar ook daarbuiten. Verschillende commissies kunnen worden ingevuld.

Denk hierbij oa aan een commissie PR/Communicatie en Sponsoring. Alleen op deze manier
kan Eszet bepaalde acties uitzetten en ervoor zorgen dat alles soepel verloopt.
Als we kijken naar de toekomst liggen toch ook een aantal gevaren om de hoek.
-

-

De sluiting van het zwembad in Melick in 2014. Hiervoor zullen we een alternatief
moeten zoeken.
Algemene beschikbaarheid van zwemwater. Bij een grotere groei van leden van de
verschillende zwemonderdelen bij Eszet hebben we meer zwemwater nodig. De
Roerdomp zit voor 97% vol. Ook dit is en wordt een uitdaging voor Eszet.
Nieuw gekwalificeerd kader. De opleidingsgroep heeft behoefte aan kader om Eszet
jong en op niveau te houden.

Op het moment van het Jubileum ben ik ongeveer 1 jaar actief in het bestuur en ongeveer een
half jaar als voorzitter. Eigenlijk heb ik de taken van Ger Julicher overgenomen om zo als
vervangend voorzitter de draai te pakken te krijgen. Dat is me prima gelukt. Mede ook dankzij
de hulp van de andere bestuursleden en Eszet leden. Ik heb de smaak te pakken gekregen en
kan op allerlei gebieden mij inzetten. Ben zelfs begonnen aan een cursus assistent zwemleider
om zo nog meer waarde toe te voegen en ook te proeven aan de mensen die langs en in het
bad staan. Ik sta daarom ook elke zondagmorgen aan het bad bij de opleidingsgroep om les te
geven en als tijdelijke coördinator. Bij de wedstrijdgroep ben ik betrokken als ouder die zijn
en andere kinderen ziet trainen en bijna naar alle wedstrijden gaat. Alleen op deze manier
weet je wat leeft bij de verschillende groepen. Ik vind dit zeer belangrijk. Iedereen die mij
meemaakt en kent, ziet een gedrevenheid en ik probeer dit op andere over te brengen.
Verder hoop ik dat we een lange en mooie tijd met elkaar zullen hebben. Ook hoop ik dat
jullie mij zullen helpen en zullen vinden bij vragen dan wel opmerkingen. We zullen met
elkaar moeten werken en niet tegen elkaar.

Maurice Sanders
Voorzitter zwemvereniging Eszet

2. 2011 Door de secretaris.
2011 is net als voorgande jaren een “gewoon “ jaar geweest voor onze vereniging. Dat is de
eerste gedacvhte die op komt als je dit jaar de revue laat passeren. Een jaar waarin Ger
Julicher de boekingen voor de penning meester heeft gedaan en waar Maurice Sanders voor
het eerst zijn stempel als voorzitter op de vereniging heeft gedrukt. De stichting Meifeesten,
sinds 2009 in ruste is conform regelgeving op gehouden te bestaan en de financiele baten zijn
aan ESZET overgedragen. In december 2010 (16) werden we geconfronteerd met het feit dat
na bijna 40 jaar huren in Melick vanwege onderhoudswerkzaamhden ivm betonrot, ruim een
half jaar niet meer kon worden gezwommen. ESZET moest noodgedwongen haar heil elders
zoeken. In Haelen en Bracht (D) hebben we onderdak gevonden en ESZET heeft hier wel
onder geleden: leszwemmers vonden Bragt tever weg (mede door de sneeuwval) en Haelen
koste ruim 3x! zoveel als Melick. Gelukkig hebben sponsoren er toe bijgedragen dat de kosten
draagbaar waren.
Dat de zwemploeg daar niet onder geleden heeft, wordt aangetoond door de resultaten die er
dit jaar zijn behaald: ereplaatsen op Limburgse maar ook op Nederlandse kampioenschappen.
Ook is de groep nog steeds razend enthousiast over de aanpak die enkele jaren gelden door
een hechte grope van vrjwilligers is gestart. Ja, zelfs de groep is uitgebreid. Toen halverwege
dit jaar de terugkeer naar de bestaande baden een feit is geworden, zijn ook de leszwemmers
weer van de partij. Wetende dat Melick in 2014 waarschijnlijk gesloten wordt en ESZET dan
weer naar andere faciliteiten zal moeten kijken. De gemeente Roermond wordt
geconfronteerd met ernstige financiele tekorten. Er zal ruim 12,5 miljoen euro minder dienen
worden uitgegeven of er zal meer moeten worden ontvangen om de tekorten op te lossen.
Resultaat: vanaf 2013 tot 2018 zal er jaarlijks en verhoging van 5% in Roermond plaats
vinden op de huurprijs van zwembaden. Ook zal er voor de huur van de wedstrijduren een
hoger BTW tarief worden gehanteerd.
We zijn blij dat ESZET in de laatste ALV heeft ingestemd met het voorstel van de voorzitter
om 2 x 5% verhoging te hebben, alsook per 2013 jaarlijks ten minste de inflatie als verhoging
in de contributie te hanteren. In 2010 is het laatste waterpoloteam van ESZET uit de
competitie gestapt, er is te weinig animo om een team regelmatig te laten trainen en aan een
competitie te laten delnemen. Echter elke donderdagavond wordt er door een groep “oude
rotten” een balletje gegooid en worden de stramme leden tegen stijfheid beschermd. Frenne,
Ger, Hans, Ad, Wiek en nog een aantal: we hopen dat er zich spoedig ook weer jongeren gaan
melden om deze tak in onze vereniging weer mee te laten kloppen.
Het bestuur van ESZET houdt zich ook bezig met vernieuwing en aanpassing aan de moderne
tijden. Er zijn voor 2012 ledenbijeenkomsten georganiseerd om te kijken wat de leden
motiveert, wat het bestuur moet doen om ESZET 75 jaar jong te houden en om te
onderzoeken of het bestuur ook doet wat de leden wensen. Een geringe betrokkenheid maakt
het bestuur aan het twijfelen. Uit het voorwoord van de voorzitter, moge duidelijk zijn dat wij
als bestuur er mee bezig zijn. Voor wat ons betreft zal 19 mei 2012 een spetterende happening
worden en zullen alle leden van ESZET daarbij ook atief betrokken worden.

In 75 jaar zijn er ook veel oud leden, en gestorvenen. We vermelden voor dit jaar hier Leny
verheijden, Fientje Claesen Vergeer en Lei Chermin, maar willen zeker alle anderen niet
vergeten. Als je als vereniging zo oud mag worden, zeker als je geen eigen acoomodatie ter
beschikking hebt en bent aangwezen op de omgeving, is dit een facet wat er bij hoort. Ook
oudleden nodigen we uit om op 19 mei 2012 acte de presence te geven. Voor mij wordt dit het
laatste jaar als bestuurslid: in augustus 2012 neem ik afscheid. Graag wil ik voor die tijd nog
en opvolger gevonden hebben die net zo bevleugeld als ik aan “mijn ESZET” zijn/haar
bijdrage zal gaan geven.
In januari 2012 wordt duidelijk dat ook 2012 geen gewoon jaar zal worden: een
“vervuiling”in het water van de Roerdomp in Roermond leidt ertoe dat ook dit bad tijdelijk
gesloten dient te worden. Hiervoor vindt ESZET in Steyl onderdak. Het bestuur is er toch in
geslaagd voor haar leden weer water te vinden. Zoals uit voorgaande duidleijk mag worden is
dit jaar voor de vereniging voorbij. De financien worden opgemaakt en de ALV zal worden
gehouden. De opkomst is vermoedelijk zoals altijd. Gevolg: het bestuur zal de besluiten van
haar voorzitter volgen en de leden stemmen in. Graag zou ik een geweldig applaus willen
vragen voor de bestuursleden die hebben bijgedragen dat ESZET niet verloren is gegaan en
opkijkt naar een toekomst. Een toekomst die onzeker kan zijn, maar ook een toekomst die we
vol vertrouwen in gaan: ESZET wordt 75 jaar jong!

Ger Julicher
Secretaris ESZET Swalmen.

Maart 2012.

3. De Wedstrijdploeg.
Eszet heeft anno 2011 een wedstrijdploeg met 31 zwemmers. In het seizoen 2010/2011 is de
wedstrijdploeg in de verenigingscompetitie op de 13de plaats (van de 20 deelnemende
ploegen) in de district 3e klasse geëindigd. Binnen de verenigingscompetitie (5 wedstrijden)
heeft de wedstrijdploeg de volgende klasseringen behaald: 17x een eerste plaats, 18x een 2de
p
laats en 17x een 3de plaats.
Diverse estafetteploegen hebben in het seizoen 1 keer een eerste en 1 keer een tweede plaats
behaald. Bij de gehele wedstrijdploeg is het aantal deelnemers gestegen ten opzichte van het
voorgaande seizoen. Dit is onder andere in de prestaties terug te zien
In dit seizoen is Eszet alweer bezig aan de derde ronde van de speedo-competitie. 12 kinderen
hebben deelgenomen aan de Speedo. Zijn hebben de volgende resultaten behaald: 11 keer een
eerste plaats, 5 keer een tweede plaats en 5 keer een derde plaats. Hierin is een duidelijke
opgaande lijn te zien tussen de afgelopen 3 jaren. De kinderen hebben en er zin en verbeteren
zich steeds weer, wat aan de goede resultaten is terug te zien.
De 13de plaats in de verenigingscompetitie in dit seizoen is zeer goed te noemen en duidelijke
stap vooruit ten opzichte van het seizoen 2009/2010. Zeker gezien het feit dat de
wedstrijdploeg dit behaald heeft met relatief weinig “actieve zwemmers” en veel vervangende
tijden in de oudere leeftijdscategorieën waar we programma`s niet kunnen invullen. Op de
programma`s die we wel zwemmen worden goede tijden en persoonlijke records
gezwommen. In juli 2011 werd het seizoen afgesloten met een middag naar “Irrland” en
daarna gezellig frietjes eten.
Ook in het seizoen 2011/2012 bedraagt het aantal zwemmers van de wedstrijdploeg 31. De
groep is ten opzichte van het voorgaande seizoen redelijk constant gebleven en vormt een
gezellig team.
Tussenstand verenigingscompetitie tot nu toe (na 3 wedstrijden): 6de plaats (van de 20). Dit is
nu al een zeer goede prestatie en promotie komt hiermee in zicht! Bij de prestaties is een
duidelijke vooruitgang te zien. We hebben nu al meer eerste en derde plaatsen binnen dan in
het afgelopen seizoen. Goed Zo! De resultaten die binnen de verenigingscompetitie tot heden
(3 wedstrijden) zijn behaald zijn: 18x een 1ste plaats, 13x 2de plaats en 20x een 3de plaats.
Duidelijk is te zien dat de kinderen groeien en het goed trainen beloond wordt.
In de competitie zijn tot heden 3 estafettes gezwommen en bij alle drie is Eszet als eerste
gefinisht.
Eszet doet ook dit seizoen mee met de Speedo-competitie. Het aantal deelnemers is gelijk
gebleven ten opzichte van vorig seizoen. Wat prestaties betreft is er een duidelijk vooruitgang
te zien. Tot aan het schrijven dit jaarverslag zijn bij de Speedo 10 eerste, 16 tweede plaatsen
en 4 derde plaatsen behaalt. Ook hier wordt duidelijk een stijgende lijn opgepakt.

In 2011 heeft de wedstrijdploeg ook meegedaan aan andere wedstrijden buiten de competitie
en Speedo. Zo is onder andere meegedaan aan de Limburgse Sprint Kampioenschappen, de
Limburgse winterkampioenschappen, de Kring Speedo finales en de Sport Emotion
Jaargangfinales. In het onderstaand overzicht zijn per wedstrijd de behaalde resultaten terug te
vinden:






Limburgse Winter Kampioenschappen
o 2 zwemmers namen deel aan deze kampioenschappen en behaalde 2 zevende
plaatsen, een zesde plaats en een tiende plaats.
Limburgse Sprint en Estafette Kampioenschappen:
o Estafette 4x50 schoolslag een 8ste plaats behaald met een tijd van 3:19:07
(Joyce Hawinkels, Samantha Smidgall, Gwenn Wouters en Naomi Drissen).
Kring Speedo Finales:
o Aan deze finales hebben in totaal 5 zwemmers/sters meegedaan en is 1
podiumplaats behaald (1ste). Verder zijn in totaal 5 Persoonlijke Records
gezwommen.
Sport Emotion Jaargangfinales (Landelijk)
o Ian Sanders heeft hier op de 100 m schoolslag met een tijd van 1:43:16 de 14de
plaats behaald.

In 2011 hebben een aantal ouders zich bij elkaar gepakt en de Eszet Throphy georganiseerd.
Op 3 juli 2011 nam de hele wedstrijdploeg van Eszet het tegen elkaar op. Tijdens de Eszet
Throphy heeft iedere zwemmer de mogelijkheid gekregen om een keer een leuke wedstrijd te
zwemmen. Het was een gezellig middag met mooie resultaten. Komend jaar zeer zeker voor
herhaling vatbaar.
Sinds 2011 traint de wedstrijdploeg volledig in De Roerdomp. Het uur op de woensdagavond,
dat ter opvang van de vervallen in uren in Melick was, is definitief geworden. Hiermee heeft
de wedstrijdploeg 3 trainingsuren in de week en in de zomerperiode 4 uur (Op de
maandagavond in de Bosberg in Swalmen).
In oktober 2011 is de wedstrijdploeg weer een trainer rijker. Andre Ketelings is aan het
trainersteam bestaande uit Mart Staffeleu, Leonie Lennards en Linda Verhaegh toegevoegd.
Andre houdt zich voornamelijk bezig met de trainingen voor de oudere leden en is een zeer
goede aanvulling binnen het team. Op de achtergrond worden coördinerende taken uitgevoerd
door Marieke Michels (wedstrijdsecretariaat) en Raymond Scheringa (bestuurslid). Tevens is
de wedstrijdploeg verschillende hulpouders rijk. Zij helpen onder andere als officials tijdens
de wedstrijd. Op deze manier blijft Eszet verzekerd van deelname aan de wedstrijden en kan
er op er een sportieve en plezierige manier de zwemsport bedreven worden.
Raymond Scheringa.

4. De Opleidingsgroep
De Opleidingsgroep heeft afgelopen jaar vooral een zwaar jaar gehad door de sluiting van het
Apollobad in Melick en het daarop gedwongen zwemmen in Haelen en Bracht. Veel leden
moesten daarom verstek laten gaan. Het nieuws dat we na de zomervakantie weer terecht
konden in het Apollobad in Melick was dan ook zeer welkom. Vanaf dat moment is het
plezier en enthousiasme weer terug zoals het hoort.
Actief in opleidingsgroep waren in 2011 de volgende kaderleden en hulpouders:
Nathalie Hendriks, Robert Kerkhofs, Sandra van Heur – Giebelen, Jeroen Jaspar, Leonie
Lennards, Robin Marban, Myra Mayer, Ursula Molewijk, Daniek Pisters, Daniëlle Sampers –
Kuijpers, Maurice Sanders, Wendy Sanders, Chantal Schrijnewerkers.
Dit jaar werd er weer 3 keer diplomazwemmen gehouden. De NRZ heeft op 6 November de
kwaliteit goed beoordeeld en heeft Eszet verder onder eigen beheer laten diplomazwemmen.

Diploma A

Diploma B

Diploma C

2

3

1

16-05-11

2

1

06-11-11

1

1

21-02-11

Eind 2011 bedroeg de wachtlijst bevat 11 kinderen en is de actieve groep weer naar 35
kinderen gegaan.

2012 wordt het jaar dat we verder de kwaliteit gewaarborgen en kader en hulpouders zoveel
mogelijk handvaten te geven om de kinderen op een juiste manier les te geven. Daarom zijn
alle ongediplomeerde kaderleden en hulpouders begonnen aan een opleiding Assistent
Zwemleider.

Jeroen Jaspar.

5. De Kampeerinstuif
Op 24, 25 en 26 juni 2011zijn onder leiding van Linda Verhaegh, Bob van Oijen en Jeroen
Jaspar ongeveer 100 kinderen met het thema “Winter in Zjwame” weer vanouds de
kampeerinstuif gaan doen.
De kampstaf verder bestaande uit Rob Koolen, Roland Maessen, Raymond Scheringa en
Lizzy Stienen hadden een prachtig programma voorbereid voor de
kinderen van zwemvereningen uit Hoeven/Oudenbosch, Weert, Reuver en Swalmen. Het
kamp mag daarom wederom als geslaagd beschouwd worden.
De Groep van Eszet was met 30 kinderen en 10 leiding flink vertegenwoordigd en stond
wederom onder leiding van Leonie Lennards. In de einduitslag werd Eszet 2de.
Naast de genoemde vrijwilligers, zijn er verschillende vrijwilligers van Eszet, Swalmenaren
en andere hulp actief geweest. Deze hebben ook mede geholpen aan het slagen van de
kampeerinstuif.
In 2012 staat er ook wederom een kampeerinstuif op het programma op het terrein bij
Zwembad de Bosberg. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Jeroen Jaspar.

6. De Volwassenzwemmers.
De groep Volwassen recreanten ook wel de Rimpelclub genoemd bestaat al tientallen jaren.
Het is een zeer gedreven groep en de leeftijd varieert van 40 jaar tot ongeveer 75 jaar. De
recreanten worden getraind door Dhr. Wiel Dingelstad en door zijn ruime ervaring, komen
alle facetten van de zwemsport aan bod. Er wordt vooral gelet op het beheersen van de juiste
zwemslag en ademhaling. Daarnaast wordt er getraind op uithoudingsvermogen
(duurzwemmen) maar ook op snelheid ( coopertest). Op dit moment zijn we hard aan het
trainen voor de Eszet-Trophy en wordt ons het duiken van de startblok en het juiste keerpunt
aangeleerd. Iedereen komt op de zondagmorgen met plezier zwemmen, omdat er ook
voldoende tijd is voor een lach en een traan. Dus voor iedereen die eens mee wil zwemmen,
geef je op en doe mee en ervaar hoe jouw conditie erop vooruit gaat als je dit regelmatig doet.
Lilian van Kempen.

