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Jaarverslag REZ 2020 
 
ZVVS REZ Afdeling 
 
De afdeling REZ (Recreatief- & Elementair Zwemmen) regelt de organisatie en uitvoering van de 
zwemlessen voor de A, B en C zwemdiploma’s van Envoz, de hogere zwemdiploma’s 
Zwemvaardigheid I, II en III en de diploma’s van het keuzepakket Snorkelen van de NRZ, 
Onderwaterhockey en Trimzwemmen.  
 
De samenstelling van de REZ Commissie zag er in 2020 als volgt uit. 
 
Voorzitter      Johan van Hees    
Lid Administratie & Leerlingenvolgsysteem  Kim Holthuijsen – van Konijnenburg 
Lid Instructieteam App Groep    Leny van Maanen 
Lid Leszwemmen     Léon Boer 
Lid Onderwaterhockey     Arno van Adrichem 
Lid Planning & Diploma’s    Diana van Niel – Dijkstra 
Lid Trimzwemmen     Johan van Hees 
Adviserend lid      Mignon de Ruiter – Henneken 
 
 
Uitbraak Covid-19 virus 
 
Het jaar 2020 kwam geheel in het teken te staan van de uitbraak van het virus Covid-19, in de 
volksmond Corona genoemd. Nadat in februari na China er uitbraken plaatsvonden in Zuid-Korea en 
Italië, waren in maart ook de andere Europese landen aan de beurt. Het gevolg was dat er half maart 
in Nederland een lock-down werd afgekondigd; op ziekenhuizen en supermarkten na moesten alle 
bedrijven en instellingen, zoals horeca en scholen de deuren sluiten. Het devies was: binnenblijven, 
handen wassen en buiten anderhalve meter afstand houden van elkaar. Later werd ook het dragen 
van mondkapjes verplicht.  
 
Voor ZVVS betekende dit simpelweg dat vanaf half maart tot juni alle activiteiten stillagen. 
 
Vanwege weer oplopende besmettingsaantallen werden in november gedurende twee weken en 
vanaf half december wederom lock-downs ingesteld.  
Behalve deze lock-downs kreeg iedere sector te maken met strenge protocollen gebaseerd op de 
richtlijnen van RIVM. Ook wij kregen hiermee te maken. Zo mochten ouders niet meer in het 
zwembad aanwezig zijn tijdens de zwemlessen en gold een maximumaantal voor volwassen 
zwemmers per training.  
 
ZVVS Zomer Zwemlessen 
 
Vanwege de noodgedwongen pauze van twee en een halve maand bleek er bij veel ouders vraag te 
zijn naar zwemlessen in de zomermaanden. Aan die vraag werd gehoor gegeven en gedurende de 
zomervakantie vonden op maandag- en donderdagavond zwemlessen plaats. Ook de trainingen van 
het Trimzwemmen en Trimzwemmen Jeugd werden voortgezet. 
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ZVVS REZ Zomer Barbecue 
 
Net als vorig jaar organiseerden Mignon en Jean de Ruiter voor alle zweminstructeurs, trainers van 
het Trimzwemmen en coaches van Onderwaterhockey de ZVVS REZ Zomer Barbecue. Het gebeuren 
vond plaats op een prachtige warme zonnige zaterdagmiddag 18 juli.  
Wederom complimenten voor de geweldige organisatie van deze zeer gezellige barbecue. 
 
Communicatie (Kim Holthuijsen – van Konijnenburg) 
 
Facebook 
 
Onze facebook pagina telt op dit moment 269 likes. 
Hiervan is 78% vrouw en 22% man. Onze pagina is afgelopen jaar 5411 keer bezocht en per 
geplaatst bericht hebben we een bereik van gemiddeld 1114 personen. 
Afgelopen jaar hebben ook meer mensen gebruik gemaakt van de chatfunctie, voor zowel 
korte als ingewikkelde vragen. Veelal mensen die geen mail hebben gehad over een 
mededeling vinden het fijn dat deze terug te vinden is op onze facebook pagina of dat zij dit 
snel via de chat kunnen vragen zonder daarvoor te hoeven mailen. 
 
Diplomazwemmen 2020 (Diana van Niel – Dijkstra) 
 
In het bijzondere jaar 2020 hebben wij het met alle onderbrekingen niet slecht gedaan. 
Vooral de badjes 1 t/m 4 en de lange banen A groep doen het goed. Deze groep kinderen 
hebben het minste hinder gehad, uiteraard niet voor iedereen. Om steeds maar scherp te 
blijven in het doorsturen en selecteren voor het afzwemmen zien we eigenlijk maar een 
klein verval bij het A diploma.  
 
Voor de volgende groepen was het een stuk lastiger om een diploma te behalen, omdat hier 
voor conditie en techniek steeds meer bij komt kijken. Steeds als het afzwemmen dichterbij 
kwam voor C, ZV en SN dan hadden we weer een onderbreking. We zijn trots dat we toch 
219 diploma’s hebben kunnen uitreiken.  
 

Niveau 2017  2018  2019  2020  
A 96 78 91 71 
B 89 68 95 55 
C 64 48 54 39 
ZV1 21 25 34 16 
ZV2 10 16 19 15 
ZV3 12 11 18 13 
SN1 24 18 16 2 
SN2 19 8 15 4 
SN3 11 11 12 4 
Totaal  346 272 354 219 
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Onderwaterhockey (Arno van Adrichem) 
 
Als gevolg van de pandemie zijn ongeveer de helft van de wedstrijden van de competitie 
geannuleerd. Als we echter kijken naar de behaalde resultaten in de gespeelde wedstrijden 
heeft ons 1e team zich gekwalificeerd voor de A-poule van de landelijke competitie en is daar 
op de 3e plaats geeindigd. Ons 2e team heeft zich in de B-poule gekwalificeerd van de 
landelijke competitie en is daar ook op de 3e plaats geeindigd. Dit zijn resultaten die boven 
verwachting zijn. Nooit hebben we twee teams gehad die geijktijdig in de prijzen vallen. 
Normaal gesproken sluiten wij het seizoen af met een barbeque en een slaapweekend. Ook 
dit kon helaas niet doorgaan. Als alternatief hebben we na een extra training op zondag een 
beperkte bijeenkomst gehad waarin we gezamelijk iets hebben gedronken en wat 
hoogtepunten hebben gedeeld. 
 
De “OWH kabouter” wisseltrofee is ook in quarantaine gegaan en is dus niet uitgereikt. 
Tevens hebben we afscheid moeten nemen van een aantal leden omdat ze niet meer onder 
de jeugd vallen. Gelukkig blijven ze wel zwemmen maar nu echter bij de volwassenen. 
Twee van hen hebben we speciaal in het zonnetje gezet vanwege hun bijdrage aan het team. 
Dit waren Chantal van Teijlingen en Martijn Zuurmond. Speciaal voor hun is er een trofee gemaakt. 
Chantal en Martijn zijn leden van het eerste uur en hebben door de jaren heen zich sterk ontwikkeld 
tot leiders in het team. Beide hebben het team helpen ontwikkelen en hun verantwoordelijkheid 
gedragen tijdens de competitie en toernooien. 
 
Trimzwemmen (Loes Heindijk) 
 
Ja wat kan er nog gezegd worden over het jaar 2020. Ik kom direct op één woord en dat is 
“beperkingen”  
 
Het jaar startten we, zoals gebruikelijk, met onze nieuwjaarsborrel op donderdag 9 januari. Gewoon 
een gezellig avondje met trimmers onder elkaar. Proosten op het nieuwe sportieve jaar en daarbij 
een lekker hapje. Er werden weer plannen gesmeed voor het volgende feestje en met z’n allen 
hadden we ook dit jaar weer zin om op de dinsdag, donderdag en vrijdag het bad onveilig te maken 
en heerlijk ons baantje te gaan trekken. En dat deden we dan ook….. totdat de Kulk haar deuren 
moest sluiten. In eerste instantie tot eind maart. We mistten elkaar, maar ook onze gezamenlijke 
borrel. Robert verzachtte deze pijn een beetje door “virtuele borrels” te organiseren om elkaar toch 
een beetje te blijven zien. Langzamerhand mochten we gelukkig weer zwemmen. Maar dan wel met 
max 20 personen op een avond en natuurlijk op afstand. Ook konden we gebruik maken van het 
terras van de brasserie om op gepaste afstand na te kletsen en een drankje te nuttigen. 
Om het leed wat te verzachten en om de verloren zwemuren in te halen had de vereniging geregeld 
dat we in de zomer mochten doortrainen en daar hebben we veelvuldig gebruik van gemaakt. 
 
Ondertussen stond onze jaarlijkse fietstocht weer gepland op zaterdag 5 september. En wat had onze 
Willem weer een mooie Westlandse tocht uitgezet. We hebben heerlijk gefietst en onderweg 
genoten van ieders culinaire versnaperingen.  
Ondertussen namen de covidbesmettingen toe en werden de regels weer aangescherpt. Helaas ging 
ook het verjaardagsfeestje van onze trainster Marianne niet door. We hebben natuurlijk nog wel 
voor haar gezongen en haar in het zonnetje gezet.  
Op de dinsdagavond zaten we ondertussen al geruime tijd zonder trainster ivm ziekte van Coby. 
Gelukkig zijn we inmiddels wel zo zelf supporting dat we zonder te morren dit hebben opgelost door 
1 voor 1 op de kant de training te verzorgen. We wilden natuurlijk wel blijven zwemmen !! 
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En als je dan denkt dat het niet erger kan worden dan sluit begin november o.a. het zwembad haar 
deuren om na 18 november weer (even) open te gaan. Gelukkig pfffff we konden weer en wat was 
het weer heerlijk. We hebben in deze periode alle trainers in het zonnetje gezet en zijn met de pet 
rondgegaan bij alle trimmers. En wat waren ze hier blij mee! 
 
Ja en de maand december weten we allemaal nog wel. Lege winkels, lege horeca en een leeg 
zwembad. Nog nooit zijn we een nieuw jaar zo “leeg” begonnen, laten we er met z’n allen van uit 
gaan dat we het ergste hebben gehad en dat we langzaam weer naar “normaal” gaan. Wat mij 
betreft is dat vooral gewoon weer heerlijk met elkaar ons baantje trekken en na afloop bijkletsen 
onder het genot van een lekker drankje. Laten we hopen dat de “beperkingen” waarmee ik dit 
verslag begon heel snel worden beperkt! 
 

  

 


