
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve zwemmers, 
 

 
 
De zomervakantie is voorbij. Afgelopen periode heeft een grote groep zwemmers doorgetraind in het 
prachtige openluchtbad. Het weer was niet altijd zo fantastisch en het was regelmatig fris, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Op maandag 10 augustus mochten we weer gaan trainen in ‘de Vrolijkheid’. De 
opkomst was groot, ondanks dat het toen nog vakantie was. Ook hebben we een aantal nieuwe leden 
mogen verwelkomen: Sepideh (2014), Dominique (2013), Jesse (2013), Ardalan (2012), Evelien (2010), 
Minke (2010), Cynthia (2003) en Bastiaan (1981). Welkom en veel (zwem)plezier bij SWOL 1894!! 
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Zwem4Daagse 
In de zomervakantie werd er niet alleen buiten 
getraind. Onze zwemmers Jesse, Jinthe, Milan, 
Tristan, Floris, Annefleur, Dominique en Lise 
hebben meegedaan met de zwem4daagse home 
edition. Vanwege de corona kon de echte 
zwem4daagse niet doorgaan. In de Milligerplas 
hebben ze de afstanden volbracht. Nadien kregen 
zij een mooie medaille. Klasse gedaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
KNZB Zomertour 
Op 3 augustus hebben een aantal van onze zwemmers meegedaan aan de 
KNZB-zomertour. Ze hebben een geweldige en leerzame clinic gehad van 
Bastiaan Tamminga. 

 
Wedstrijden  
Inmiddels hebben we 3 weken binnen mogen trainen en zitten de 
eerste twee wedstrijden er al weer op. Daniëlle Meinema beet het 
spits af door op 12 en 14 augustus mee te doen aan de Long 
Course in Hengelo. Aan deze wedstrijd deed niet alleen de 
Nederlandse top mee, maar stonden ook Belgische en Duitse 
zwemmers aan de start. Daniëlle zwom op woensdag de 400 
meter wisselslag en 1500 meter vrije slag. Hierop zwom ze, 
gezien het aantal trainingsuren van de afgelopen periode, keurige 
tijden. Ze mocht de finale van de 400 wissel zwemmen. De 1500 
meter heeft geen finale. Vrijdag zwom Daniëlle de 400 meter vrije 
slag en de 200 meter wisselslag. In de series ging het niet naar 
verwachting en was ze wat teleurgesteld, maar dit maakte ze op 
beide afstanden meer dan goed in de finales.  
Tijdens de wedstrijd hadden alle officials (behalve de 
scheidrechter en starter), vrijwilligers en coaches een mondkapje 
voor. Zwemmers hoefden dit niet te doen. Publiek was ook niet aanwezig tijdens de wedstrijd. Al met al wel 
een geslaagd evenement! 
 
Op zaterdag 22 augustus werd in Amersfoort de Summer Meet gezwommen. Eva B, Fay, Storm, Dieuwke, 
Freerk, Isabelle, Esmée, Seb, Mees, Guus en Cato deden hier namens SWOL 1894 aan mee. SWOL werd 
goed op de kaart gezet met maar liefst 27 PR’s en 20 clubrecords. Trotse trainers en blije zwemmers 
kwamen terug naar Zwolle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de spotlight: Jan Hendrik van Tricht, vrijwilligers coördinator wedstrijdzwemmen 

Hallo allemaal, mijn naam is Jan Hendrik en in afgelopen 2 jaar actief 
betrokken geraakt bij de vrijwilligersactiviteiten van Swol. Ik ben geboren en 
getogen in Wageningen maar woon nu alweer ruim 20 jaar met veel plezier in 
Zwolle. Zelf heb ik 0,0 affiniteit met wedstrijdzwemmen maar doordat eerst 
Senaye en daarna Marit zijn gaan wedstrijdzwemmen ben ik langzamerhand 
betrokken geraakt bij de vereniging. Echter was ik wel een waterrat want vanaf 
mijn 8e heb ik veel gesurft en gezeild samen met mijn vader. Tijdens die 
periode heb ik ook veel aan wedstijden mee gedaan en soms ook een leuke 
prijs gepakt. Toen ik in 1994 begonnen ben met mijn studie technische 
bedrijfskunde in Deventer is dit echter verwaterd (leuke woordspeling 
overigens) en heb ik sindsdien niet veel meer gesurft en gezeild. Na mijn studie ben ik bij Abbott in Olst 
gaan werken waar ik verantwoordelijk ben voor een team van 10 medewerkers. Binnen Abbott ben ik 
verantwoordelijk met mijn team voor de kwaliteitssystemen zodat de uiteindelijke patiënt een kwalitatief en 
veilig medicijn krijgt. 
Verder ben ik vanaf mijn 6e ook actief geweest als voetballer, wel op een bedenkelijk niveau, maar ik heb er 
altijd veel plezier aan beleefd. De laatste 10 jaar van mijn voetbalcarrière heb ik doorgebracht bij vv 
Berkum in een vriendenteam. Toen Senaye ging zwemmen bij de basisgroep in Stadshagen ben ik vrij snel 
betrokken geraakt als vrijwilliger bij Swol. Judith Rienties vroeg mij destijds of ik aan het bad wilde helpen 

tijdens de trainingen. Natuurlijk kon ik tegen Judith geen nee zeggen 😉. Ik vind het belangrijk om wat terug 

te kunnen doen voor de vereniging, zonder vrijwilligers is er geen wedstrijdafdeling!  
We hebben het afgelopen jaar ook veel leuke activiteiten ontplooid, er is een leuke nieuwsbrief ontwikkeld 
en zijn er diverse acties ontplooit waaronder de paasbrodenactie en natuurlijk de oliebollenactie. Helaas 
gooide corona roet in het eten waardoor we een aantal leuke activiteiten niet konden organiseren. Ondanks 
corona kriebelde het bij sommigen om wat voor de vereniging te doen en werden er online trainingen 
georganiseerd en werd er een heuse online bingo georganiseerd. Geweldig initiatief! Zo bleven we toch 
een beetje betrokken bij elkaar. Het was ook erg mooi om te zien hoe snel we weer in het water lagen op 
het moment dat we weer groen licht kregen om te mogen gaan zwemmen. Samen met Bart, Debby, Kika 
en Daniel hebben we dat in no time voor elkaar gekregen. Momenteel zitten we als wedstrijdafdeling in 
positieve spiraal. Er zijn weer veel nieuwe zwemmers bijgekomen en er wordt hard gewerkt aan nieuwe 
leuke coronaproof activiteiten. Daarnaast wordt er weer hard getraind en zijn de eerste PR’s alweer 
gezwommen! We gaan weer een mooi seizoen tegemoet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPROEPJE 
Tijdens de vrijdagavondtraining van het 

startweekend (4 sep) kunnen ouders die dit 
leuk vinden met een groepje hardlopen. Het 
maakt niet uit hoe lang of hoe hard je loopt, 
iedereen mag meedoen! Het plan is om zo 
rond 18.15 uur te starten vanaf de ingang 

van het zwembad. 



Virtueel KNZB Open Water Seizoen 2020 voor SWOL 1894 
Zoals te lezen in de laatste nieuwsbrief van vorig seizoen hebben onze zwemmers Daniëlle, Isabelle, 
Storm en Fay meegedaan aan de Virtual Open Water Swims, mede mogelijk gemaakt door de KNZB en 
Sporttijden.  
Daniëlle zwom 2,0 km vrije slag en Isabelle zwom 1,0 km vrije slag. Fay zwom meerdere wedstrijden mee 
en daarmee de volgende afstanden: 500 meter vrije slag, 1,0 km vrije slag (3 keer) en 2,0 km vrije slag. 
Storm deed ook meerdere wedstrijden mee en zwom 3 keer 1,0 km vrije slag, 1 keer 2,0 km vrije slag en 1 
keer 3,5 km vrije slag. Bij de 1,0 km vrije slag was Storm aan het einde van deze reeks wedstrijden de 
snelste! Allen hebben keurige tijden gezwommen. Knap gedaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spek jij de clubkas ook al? Doe een 
bestelling bij bijvoorbeeld Bol.com, 
Thuisbezorgd, Blokker, Jumbo, Lidl, 
Decathlon etc. via Sponsorkliks! Het 
kost jou niks extra’s, maar levert de 

club wel een zakcentje op!  

Agenda 
 

4 & 5 september 2020   19 september 2020   3 oktober 2020 
Startweekend – Zwolle    JJS circuit deel 1 – Zwolle  Competitie deel 1 – Zwolle  
 
6 september 2020   26 september 2020 
Limietwedstrijd – Denekamp  Miniorencircuit deel 1 – Zwolle 
 
13 september 2020   27 september 2020 
Limietwedstrijd minioren – Denekamp NK Estafette – Eindhoven 


