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DE STER. 

Officieel orgaan van de Deventer Zwem- en Polo- Club "De IJsel". 
Redactie-adres: Grevelingenstraat 102, 

Deventer. Tel. 21242. 

Met blijdschap geven wij U 
kennis van de geboorte 
van een nieuwe "STER 11 • 

Bij de geboorte waren slechts 
weinig mensen aanwezig, doch 
wij hopen dat er bij het op
groeien van ons zorgenkind 
veel belangstelling zal zijn. 

De redactie. 

Het ontwerp op de omslag is van Han Oltlammers. 

Het dagelijks bestuur van De IJsel is samengesteld als volgt: 
~ 

voorzittei: D.J. Snijders, Diepenveen. 
secretaris: C. Garritsen, Deventer. 
penn.m.esse: mevrouw Van Feggelen, Deventer. 

Heeft u iets te zeggen via DE STER stuurt u da n uw kopij aan 
de redactie. Graag voor 20 oktober a.s. 

Op zondagmiddag 27 september aanvang 2 uur is er in het 
overdekte bad een zwemgala met o.a. optreden van de kunst
zwemgroep. Komt U ook kijken? 

Iets uit de inhoud van dit nummer: 

Kunstzwemmen. Er werden tijdens een trainingsbijeenkomst een aan
tal vragen gesteld aan de heer Ten Broeke, vader van een lid 
van de kunstzwemgroep, aan Gerdie ten Broeke, als lid en aan de 
trainster mevrouw Nieuwenhuysen. 

Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan doken wij in een oude 
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ledenlijst van De IJsel, Naar aanleiding daarvan hadden wij 
een gesprekje met de heren Riessebos en Renssen. 

Wedstrijdzwemmen. Een aantal vragen en antwoorden van mensen van 
de wedstrijdgroep en de trainster, mej. Bep de Groot. 

50 jaar "De IJsel". 

In de volgende nummers zullen wij iets meer vertellen over de 
andere takken van De IJsel. En natuurlijk hopen we dan ook reac
ties van onze leden te kunnen publicereh, maar vooral van au- --.... 
ders van · leden. 

Onze excuses voor de "kale" omslag, De drukker zag geen kans 
vóór de feest~vond op 26 september de adver t enties erop te 
krijgen. 

U komt toch ook naar de Schouwburg? 

DE STER TERUG. 

Gelukkig als een kind, mag ik namens het bestuur het nieuwe 
clubblad "de Ster" bij U introduceren, Na een afwezighéid van 
bijna één jaar, is het dank zij de volijverige redacteur, de :. 
heer Nauta en een aantal andere medewerkers, gelukt U thuis 
ons al-oude clubblad "de Stertt aan te bieden. Twee grote ver
anderingen hebben echter plaats gevonden in het clubblad . zelf 
en wel de meer praktische vorm van het blad en de verrukkelijke 
tekeningen op de opslag. (Een kostelijk ontwerp van Han Oltlam
mers). 

Steeds vormden de moeilij kheden rond ons clubbl ad een vast 
agendapunt op de maandeli jkse bestuursvergaderingen en al maan
den bleef dit punt han gen op het drukken der omslagen en het 
ophalen der advertentie 1 s. Hier wist de heer Van Feggelen 
de knoo p door te hakken! 

Gelukkig is al het leed nu achter de rug en is de onmisbare 
schakel in ons verenigingsbestel terug in ons midden. 

Het zal ons niet verwonderen, als U zegt, dat U niet goed ge
informeerd was over alle mogelijkheden en activiteiten in onze 
vereniging. Immers, het enige communicatiemiddel, het weekbe
richt, wordt niet bij U thuis bezorgd en is alleen verkrijg
baar op de oefenavonden aan het zwembad. 
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We hebben dan ook aan den lijve ondervonden, dat gebrek aan 
deze communicatie, afbreuk deed aan verschillende activiteiten 
in ons verenigingsleven. Kijk alleen maar eens naar de geringe 
deelname van IJselleden aan onze prachtige jubileum-lange-baan
wedstrijden! ! 

Met het oog op de komende grote evenementen bij de jubileum
viering, bij de reorganisatieplannen en bij alle wijzigingen 
voor het winterprogramma, zijn we alleen maar dol gelukkig met 
het verschijnen van "de Ster" op dit moment. We hopen van gan
ser harte, dat de nieuwe redactie er in mag slagen het clubblad 
te maken tot een voor allen goed leesbaar blad met veel infor
matie en ook veel bijdragen uit de kring der leden, donateurs, 
ouders en andere lezers. 

Kortom, voor ons als bestuur en ook voor U waarschijnlijk, 
komt deze STER als uit de hemel gevallen! Moge "de STER" steeds 
weer stralend terugkeren, 

D.J. Snijders, voorzitter. 

D.Z. & P.C. "De IJsel" 

Schreef het "Deventer Dagblad", naar aanleiding van het 40-ja
rige bestaan van onze 11 De IJsèl": "De Deventer Zwemwereld ver
langt hartstochtelijk naar een overdekte zweminrichting, waar 
men dus ook in de tijd, dat de openluchtbaden gesloten zijn, 
de zo bijzonder gezonde zwemsport kan beoefenen"; de laatste 
5 jaren is wel gebleken wat een invloed ten goede zulk een in
richting kan hebben op de zwemmerij in 't algemeen en op de -
D.Z. & P.C. "De IJsel" in het bijzonder. 
Aantoonbare bewijzen hiervan zijn bijv. de vergelijkingen van 
dit jubileumjaar met het vo orgaande jaar, wat het wedstrijd
zwemmen betreft. 
In 1969 werden 2 finaleplaatsen behaald, waarna 1 derde plaats. 
In 1970 haalde de selectieploeg 7 finaleplaatsen, waarna 2 der
de plaatsen, terwijl de tegenzwemmers dit jaar aanmerkelijk 
moeilijker waren te kloppen. De intensieve ochtendtraining 
speelde hierbij m.i. een belangrijke rol. Niet alleen het snel
zwemmen, maar ook het waterpolo; zowel dames-, adspiranten, 
heren-, adspiranten- en pupillenpolo vertoonden de laatste 2 
à 3 jaar een opvallende lift. 
Ook de zwemmerij voor je plezier, de recreatieve sector, heeft 
niet over gebrek aan belangstelling te klagen, Daar is zelfs 
de belangstelling het grootst en deze sector van ttDe IJsel" · 
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vormt dan ook de voorraadkamer, van waaruit de zwemstertjes en 
zwemmers nog alle kanten op kunnen. Willen ze bijv. gaan doen 
aan kunstzwemmen, de mogelijkheid daartoe bestaat; dit onder des
kundige leiding en met veel plezier. Lange afstand~wemmen is ook 
een mogelijkheid ander auspici;n van "De IJsel" en de Rielerkolk 
wordt wel de mooiste en gunstig~t gelegen langebaen van Nederland 
genoemd. 
Al met al kunnen we wel constateren dat "De IJsel", vooral mede 
door het Overdekte, de laatste jaren de wind in de zeilen gehad 
heeft en m.i. zal deze lijn zich in de komende jaren nog voort
zetten, als we ons met zijn allen achter de verschillende moei-
' lijkheden gaan opstellen en deze in een korte, krachtige welover-
wogen spurt naar de bodem zwemmen. 

Op 31 maart 1920 werd de D.Z. & P.C. "De IJsel" door de heren 
Kruisweg, Steenbergen, Riesebos en Zuurveld opgericht, waarvan 
de heer Riesebos de enige overgeblevene is.Deze oprichters pre
senteerden enige tijd later het volgende bestuur: Voorz. mr. Van 
Doorninck, secr. de heer Brinkerhof, penn. m. de heer Lankhorst 
en als comm. de heren Steenbergen en Zuurveld. De eerste techn. 
comm. bestond uit de heren Dobbinga, Blankkart en Riesebos, ter
wijl de heer Zuurveld comm. van mat. was. (Er werd begonnen met 
een contributie van f □ ,5 □ per maand, terwijl deze nu in 1970 voor 
een volwassen lid f 2,- per maand bedraagt. De adspirantleden, 
verreweg het grootste aantal leden vormend betalen f 1,25 per 
maand. De vele, geld verslindende, activiteiten van "De IJsel" 
in aanmerking genomen, geen hoge contributiè). 
De eerste polowedstrijd werd gespeeld tegen het Zwolse B.Z.Z., 
na eerst in een onderlinge competitie wat ervaring en techniek 
opgedaan te hebben; deze liep uit in een 13-0 nederlaag voor 
de beginnelingen, verder werden wedstrijden gespeeld tegen Nep
tunus uit Zutphen en De Aa uit Almelo. 
Landelijke bekendheid' kreeg"De IJsel" in die tijd door de orga
nisatie, in de jaren 1928, 1929 en 193 □, van de zwemwedstrijden 
Zutphen-Deventer. Bekende zwemfiguren als Jan Stender van de 
Robben uit Hilversum en Frans Kuiper ex-trainer Ned. waterpolo 
team namen hieraan deel. 
Destijds hoefde men nog niet bang te zijn, voor de verregaande 
vervuiling van de zijtak der grootste rioolbuis en Europa. 
In 1929 werden in samenwerking met het gemeentebestuur van 
Deventer, lange-afstandwedstrijden georga~iseerd · in de Singel
gracht. Een eve nement dat destijds door het publiek heel goed 
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te volgen moet ziJn geweest stel ik mij zo voor. 
Bekende Deventer zwemsters waren toen de gezusters Bos, meer
malen kamp.men~ op de schoolslag in de kring IJselstreek en ook 
landelijk bekend. Mej. Rasdorp was een latere kampioene, ook al 
op de schoolslag. De heer Brinkerhof, eerst secr. later voorz. 
en de heer Barendsen, die 35 jaar achter elkaar het secr. waar
nam, waren mensen die veel voor de zwemsport in Deventer en 
daarbuiten hebben gedaan. De heer Barendsen was bijv. tevens 
een bekend K.N.z·.B.-official bij zwemweds t ijden en diploma
zwemmen. 
Uit de oorlogsjaren is nog bekend dat op een mid dag.±. 25 heren 
en een dame van "De IJsel", in zwemcos t uum, werden meegenomen 
naar de Schalkhaar-kazerne, omdat ze zich te buiten waren gegaan 
in het zingen van vaderlandse liederen; iets wat de Duitsers 
niet erg konden waarderen. Drie IJsel-leden n.l. J. Valkenburg, 
J.J.W. van Baalen en Cornelia van Baalen Bosch werden door de 
Duitsers gefusilleerd. 
In de naoorlogse jaren 1946, 1947 en 1948 speelde het herenze
vental in de 2e klasse K.N. 'Z.E. De nog altijd bekende water
polospeler Frits Ruimschotel, die studeerde aan de Rijks Hogere 
School voor Tropische Landbouw -zal _ wel een van de grote ani
mators geweest zijn. Verder beleefde de vereniging vele ups 
en downs totdat het dan vooral na de stichting van een over
dekte zweminrichting erg begon te groeien en er veel betere 
resultaten kwamen. Door het opleiden voor de zwemdiploma's 
door IJsel-mensen bleven er veel zwemstertjes en zwemmertjes 
lid van de IJsel en door de stevige ondergrond kon de IJsel 
opgroeien tot de bloeiende vereniging die het nu is. 

Heriorie:r-ingen VêlJl C. Riesse bo~S.• 

Op de oven van bakker Steenbergen die een bakkerij had in de 
Walstraat, bij kaarsverlichting en in een houdi ng die half zit
tend, half liggend was, besloten Jan van der Meer~ Gerrit Steen
bergen, Frans Heymenberg en C. Riesse bos een advertentie in het 
Deventer Dagblad te plaatsen, waarin de oprichting van een zwem
club werd aangeprezen. 
Op de avond die daarop bij Duym in de Keizerstraat werd gehouden, 
besloten plusminus 25 jongelui de D.Z. & P.C. "de IJsel" op te 
richten. De badmeesters De Klerke en Joris hadden met, de vier 
initiatiefnemers gepraat tijdens het zwemmen in het IJselbad 
en hen enthousiast gemaakt. De eerste polowedstrijd têgen B.Z. 
& P.C. uit Zwolle was een g~ote nederlaag. Het vervoer had 
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plaats met een vrachtwagen van Hensen, expediteur uit de Papen
straat en het stof~~~n de ~egen kolkte • door de kieren ~n reten. 
Er waren spelers met een wit, pak aa~ wat mode was irr die tijd, 
die er zwart als schoorsteenvegers weer uitkwamen. 
De lange afstandzwemmérij vond eerst in voorzitter Brinkhof een 
tegenstander. Riessebos zette echter door en wist voor elkaar te 
krijgen dat havenmeester Sterken een volgboot beschikbaar stelde. 
Deze werd met een vrachtauto van Egberts & Van Dort naar Zutphen 
gebracht. Grietje Bos en C. Riessebos zwommen de eerste tocht 
helemaal uit. Na die tijd werden de wedstrijden uitgebreid~ Jan 
ter Haar was de grote man van de IJsel bij deze wedstrijden. Na 
in de Singelgracht gehouden te zijn hield men ze ook in het wa
ter van de Handelskade, wegens vervuiling van de Singelgracht. 
U ziet het, ~daarmee had men toen ook al te kampen. We hielden 
om de 2 jaar een groo~feest, want in die tijd had je niets an
ders. Ik herinner me dat op een van die feestavonden in Flora 
in de Assenstraat we bij een pantomime een buurjongetje van ons 
gecharterd hadden. Hij moest op een springplank staan in badpak. 
In het vuur van het spel sprong hij eraf en het liep gelukkig 
ook nog goed af, hij bezeerde zich niet erg. 
Verder herinner ik me wat het waterpolo betreft, dat het de 
eerste tijd niet te best ging. We hadden afgesproken dat we 
voor de wedstrijden geen sterke drank zouden gebruiken. Op een 
dag echter was Gerrit Steenbergen jarig en we kwamen niet onder 
een paar neutjes voor de wedstrijd uit. Laten we die wedstrijd 
nu gelijk spelen. De midvoor van de tegenpartij zei "je moet niet 
te dicht bij die ke ~per komen, want dan zit je gelijk onder 
narcose 11 • Verder hadden we een fijn ploegje en hebben we veel 
plezier gehad. 

HerinnerinfilLn _ _jl_an A. Renssen. 

Ik was aanwezig op de oprichtingsvergadering bij Duym in de 
Keizerstraat. Ik weét nog dat we in de Schipbeek oefenden en 
dat de eerste t~uiswedstrijd eindigde in 13-0 nederlaag. 
De eerste uitwedstrijd eindigde in 7-0, dus dat ging al iets 
beter. Polo- en wedstijdzwemmen daar ging het ~ij vooral om. 
Door mijn lage gewicht, er waren een paar bij van.± 200 pond, 
moest ik het vooral van mijn handigheid hebben. De feestavonden 
waren ook altijd goed. Jan van der Meer was hierbij de grote 
animator. Wat het polo betreft speelde ik 1 x in het oostlijk 
zevental. Op de reizen maakten we rare dingen mee, zo herinner 
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ik me dat een van de jongens klaagde over honger op de terug
reis uit Almelo. Hij kreeg van één van de jongens een paar 
eieren aangeboden en hoe het kwam weet ik niet meer, maar op 
een gegeven moment werd er een ei op zijn hoJfd kapotgeslagen. 
Hij zat onder het struif. Grietje Bos en haar zuster waren onze 
beste zwemsters in die tijd en ze konden op de schoolslag goed 
meekomen. Ook was er een dameszevental wat wel wedstrijden 
speelde, er speelden o.a. de meisjes Bos, Harmsen en Barendsen 
in mee. Op onze feestavonden dronken we hoofdzakelijk bier, 
wat toendertijd f 0,15 per glas kostte. Onze grote bierspecia
list was Riessebos. Toen ik niet meer zwom kwam ik bij de red
dingsbrigade, die werd opgericht n.a.v. een scheepsongeluk. Een 
schip voer de schipbrug die bij het IJselzwembad lag stuk en er 
verdronken 3 mensen bij. Een aardige bijzonderbeid is dat de 
40 kg zware reddingspop (met lood gevuld) naar onze zoon Cees 
werd genoemd, die tJen net op de wereld kwam. We oefenden op 
het droge allerlei grepen en moesten daarna een e xamen afleg
gen. We gaven veel demonstraties bij wedsti.J\3\§:t; enz. Ook ik'. 
vond het een machtige t ijd en"kan iedereen aanraden hetzelfde 
te gaan doen. 

Reis- en su12,_g_or t ers_f_onds~ 

Zoals u allen wel zult weten is het reis- en supportersfonds 
1 januari 1970 van start gegaan. In ons korte bestaan is het 
ons, met de medewerking van vele ouders, gelukt.een redelijke 
som geld aan de technische commissie te geven. Willen wij ons 
echter als club kunnen meten met de zwemverenigingen uit het 
westen, dan zal er nog veel geld op tafel moeten komen. 
Als er nog ouders of familieleden zijn, die dit ontwerp ter 
harte gaat en zij zich daarom als lid van het reis- en suppor
tersfonds op willen geven, kunnen zij terecht bij de heer Wiers
ma. Ook als zij ons op andere wijze willen steunen, ziJn ziJ van 
harte welkom. De zwemvereniging 11 De IJsel11 zal u er zeer dank
baar voor zijn. Met meer geld kunnen onze zwemmers, zwemsters 
en polospelers namelijk aan meer wedstri jden deelnemen en daar 
de ervaring krijgen, die voor het zwemmen op landelijk niveau 
zo broodnodig is. Wij zien met belangstelling naar uw aanmel
ding uit. 

WIE WIL DE REDACTIE . Mevr. ten BloemendaL 

'SCHRIJVEN OVER 
ALLERLEI ONDERWERPEN? 

WIE WIL EEN KLEUTER/KINDERHOEK VERZORGEN? 
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Kunstzwemmen. 
Onderstaande vragen werden gesteld aan de heer Ten Broeke. 
1. U mag niet bij de repetitie's zijn. Vindt u dat wel juist? 
2. Weet u waarom het niet mag? 
3. Bent u het daar mee eens? 
4. Vindt u het voldoende als uw kind alleen aan kunstzwemmen doet 

en niet aan andere taken van de zwemsport? 
s. Hoe ervaart u de stemming voor en na het zwemmen van uw kind? 
6. Vindt u het gek dat er ook jongens willen kunstzwemmen? 
7. Meent u dat er een opvoedende waarde kan worden toegekend aan 

het kunstzwemmen? (gevoel voor ritme- gevoel voor muziek- ge
voel voor teamwerk). 

8. Zoud u bereid zijn mede te werken bijv. bij .he:t make,n ,van de 
kleren? 

9. Bent u niet bang dat uw kind "sterallures" krijgt als er voor 
publiek moet worden opgetreden? 

10 Denkt u dat het voor publiek optreden op uw kind een gunstige 
invloed zou kunnen hebben? (verlegenheid- schuwheid- zich in 
gezelschap bewegen). 

11 Zoudt u er bezwaar tegen hebben wanneer uw kind in het buiten-
land zou "optreden"? 

12 Zoudt u er meer geld aan kunnen en willen besteden? 
Hij antwoordde als volgt: 
: 1 • Juist. 
2. Hinderlijk voor de leiding. 
3. Ja, in elk geval. 
4. Alleen kunstzwemmen vind ik niet voldoende, maar voorlopig 

zijn ze nog bezig voor het diplomazwemmen. 
5. Vinden het altijd leuk om te gaan. Ze zijn niet nerveus, om

dat de leiding goed is. Na die tijd voldaan. 
6. Wel leuk als ze meedoen in een show, maar ik zou het niet 

leuk vinden als mijn zoon zich er op zou willen toeleggen. 
(als ik een zoon had.) : 

7. Zeer zeker. Ze krijgen meer zekerheid, meer zelfvertrouwen. 
8. Graag. Alleen zou mijn vrouw dan moeten helpen met het ma

ken van de kleren. 
9. Nee, helemaal niet. Ze zijn zeer nuchter. 

1 □• Ja. Ze worden minder verlegen, vrijer. 
11. De leiding is goed. Onder goede leiding geen enkel bezwadr. 
12. Dat zou ik wel willen, wanneer het niet overdreven wordt. 
Aan Gerdie ten Broeke, 12 jaar stelden wij de volgende vragen: 
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1. Hoe lang ben je bij het kunstzwe mmen? 
2. Heb je daarvoor aan wedstrijden meegedaan? 
3. Hoeveel diploma!s heb je van gewoon zwemmen? 
4. En hoeveel van het kunstzwemmen? 
5. Wil je {meer) · diploma's halen? 
6. Ben je bij het kunstzwemmen om de mooie pakjes? 
7. Kun je goed op maat zwemmen (heb je maatgevoel)? 
8. Welke muziek vindt je het fionst om op te zwemmen: walsen, 

dans~uziek, klassieke muziek, populaire muziek of popmuziek? 
9. Heb je wel eens kunstzwemmers met van die knijpers op hun 

neus zien zwemmen? 
10. Zou je dat voor jezelf gek vinden (vindt je dat niet een raar 

gezicht)? 
11. Vindt je het niet eng als er publiek is als je zwemt? 
12. Vindt je het leuk als er wordt geapplaudiseerd? 
13. Krijg je dan geen kleur? 
14. Heb je ballètles gehad? 
15~ Wanneer het nodig zou zijn zou je dan mee doen? 
16. Oefen je thuis weleens pasjes? Lachen ze je dan uit? 
17. ~ls er alleen kunstzwemmen was zou je dat dan goed vinden? 
Zij gaf de volgende antwoorden: 
1. Plm. één jaat. 
2. Ja, aan recreatieve wedstrijden. 
3. Vier diploma's. 
4. Eén. 
5. Ja, graag. 
6. Weet ik niet. Ik vind het gewoon leuk. 
7. Nee, ik heb geen maatgevoel en ben niet muzikaal, 
8. Geen idee. 
9. Jawel, bij een demonstratie met diplomazwemmen in Deventer. 

10. Ja. Ik vind het gek. 
11. Helemaal niet. Het gaat veel beter als er veel publiek is. 

Hoe meer publiek, hoe leuker. 
12. Ja. 
13. Nee, maar ik vind het wel een beetje gek. 
14. Nee. 
15, Als het moest zou ik wel graag gaan. 
16. Nooit. Bij het zwembad doe ik wel eens een paar figuren. Nee, 

dat geloof ik niet. 
1 7. Nee. 
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Ook Mevr. Nieuwenh~ysen ontkwam niet aan onze nieuwgierigheid. 
Hieronder de aan haar gestelde vragen en de door haar gegeven 
antwoorden. 
1. Waarom, wanneer en waar is U met kunstzwemmen begonnen? 

Waarom, omdat ik het zalig vind te werken met de combinatie: 
kinderen, muziek, water. Wanneer, plm. een jaar geleden. 
Waar:_in Deventer. 

2. Heeft Uzelf vroeger ook aan kunstzwemmen gedaan? Nee, he~ 
laas niet. Het was toen nog niet voldoende bekend. 

3. Hoe komt U dan aan de stof en de techniek? Ik heb in Zwolle 
een curcus gevolgd en ben geslaagd voor trainster-beoor
delaarster. 

4. Besteedt LJ ,.-veel tijd aan de voorbereiding? En hoeveel tijd 
aan de training? Nee, het zijn

1 

bestaande oefeningen en tij- • 
densde training wordt er naar de diploma's toegewerkt. Wan
neer er een show is gepland, is de voorbereiding ongeveer 
een half jaar. (Training elke zondagavond van 7 tot half 9). 

5. Een voornaam iets bij het kunstzwemmen is de aankleding en 
de muziek. Hoe krijgt U dit voor elkaar? Zou U het graag 
anders willen? Eerst programma maken, daarna de muziek zoe
ken en dan uitzoeken welke aankleöing past bij het geheel~ n 
Het hoeft niet bepaald anders maar wel zou ik graag vaste 
medewerkers voor de aankleding. 

6. Is de medewerking met de ouders goed? Of zou hierin nog ver
betering aan te brengen zijn? Bijzonder goed. Wel zou ik 
reuzeblij zijn met af en toe een openbare les, waarbij de 
ouders dan persoonlijk zouden zijn uitgenodigd. 

7. Moet er volgens U op jeugdige leeftijd begonnen worden? 
Zeer zeker, maar toch mo~t ~~ êerst goed zwemonderricht ge
weest zijn en moeten de kinderen ten minste in het bezit 
zijn van het diploma B. 

B. Kunnen jongens dit ook goed aanleren? Het kan wel, maar toch 
zullen de jongens bijzonder veel moeite hebben zich aan te 
passen, omdat ~e groep overwegend uit meisjes bestaat. 

9. Wat zijn L!'w verwachtingen van de toekomst? 
1e. Met de kinderen werken voor meer diploma's. 
2e. Meer bekendheid in en om de kring door het geven van 

demonstraties. 
3e. Oktober/november graag twee meisjes naar de jeugdkam

pioenschappen. 
10. ~eeft U nog wensen of suggesties? Mijn wensen zijn: 

Graag wedstrijdgroepje. Onderwatermicrofoon. Werken met licht. 
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WEDSTRIJDZWEMMEN. 
Vragen aan mej. Bep de Groot. 

Vraag: Wa arom, waar en wanneer is u met het trainen van een 
zwemploegje of eenling begonnen? 

Antwoord: Ik ben begonnen in Schiedam, omstreeks 1955 en uit 
liefhebberij. 

Vraag: 
Antwoord: 
Vraag: 

Antwoord: 

Vraag: 
Antwoord: 

Vraag: 

Waarom in 1 t bijzonder zwemmen? 
Niet speciaal zwemmen, ik oen gek op alle sport. 
Hoeveel tijd besteedt u ongeveer per dag aan het trai
nen van het selectieploegje ? 
Aan de zuivere zwemtraining besteed ik 2 uur per dag, 
daar komt dan nog bij de tij d nodig voor voorberei
ding, schema's,' bespreking bijzondere omstandigheden. 
Dit is ongeveer 1 uur per dag. 
Is dit op te brengen, met het oog op uw baan? 
Gelukkig wel op dit moment, het is mijn hobby en mijn 
ontspanning. 
Vindt u dat u genoeg medewerking ondervindt van pu
pillen. ouders e.a. om datgene : te bereiken wat u graag 
wilt? 

Antwoord: Over d~ medewerking die ik ondervind ben ik vol lof. 
Denkt u maar eens in dat bijv. de ochtendtraining ook 
van de meeste ouders opoffering vraagt. Verder is 
de medewerking van het bad voortreffelijk en hadden 
we deze medewerking niet dan was alles weg. 

Vraag: Vindt u dat het aantal wedstrijden dat de selectie
ploeg zwemt om ervaring op te doen voldoende is. 

Antwoord: Hie r wordt over gespro~en in het rapport dat wij uit
brengen over de nat. zwemkampioenschappen in Leeuw
arden. Ik kan dit er wel over zeggen. In onze ~ring 
Twente-IJselstreek zijn wij uitgezwommen. De tegen
stand is te gering geworden. We moeten verder weg en 
mijn meisjes en jongens moeten leren verlièzen en er 
weer voor vechten. Dan komen we natuurlijk meteen op 
de kwestie van het geld, want dat gaat het kosten, maar 
willen ze een betere mentaliteit aankweken dan zal 
dit toch mbeten. 

Vraag: Hoe waren uw ervaringen in Leeuwarden bij de nat. kam
pioenschappen? 

Antwoord: We hebben daar veel geleerd en ik moet al weer verwij
zen naar het rapport dat daarover verschijnt. 
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Vraag: Bent u tevreden met de bereikte resultaten? Of had u meer 
verwacht. 
Antwoord: Dat ben ik zeker. Vergelijk maar t.o.v. 1969 terwijl 
de anderen ook erg vooruit waren gegaan. De jeugdherberg was een 
hele verbetering, maar we moeten dit een volgend jaar nog beter 
zien te versieren. De meisjes en jongens die dit jaar onder de 
limiet kwamen en meegingen vormden een prettige ploeg en er is 
geen wanklank geweest, we hebben er een reusachtige week mee ge
had. Al weer moet ik naar het rapport hierover verwijzen, daar
in geven we wegen aan, waarlangs we nog meer willen bereiken. 

Hennie Schutte, 
Vraag: Vind je trainen fijn? 
Antwoord: Dat verschilt wel eens. De ene dag heb ik er meer zin 
aan, als de andere. Vooral als er lang geen wedstrijden zijn, 
dan gaat het vervelen. 
Vraag: Waarom train je? 
Antwoord: Wel, ik vind zwemmen fijn, daardoor train ik. 
Vraag: Is de training te zwaar; in welk opz±éht; of meer trainen? 
Antwoord: Soms te lang achter elkaar, ik zou wel meer willen trainen. 
Vr.: Vind je conditietraining nodig; zo ja, hoeveel maal? 
Ant.: Ja, bovendien veel afwisselender. Twee cif drie keer per week. 
Vr.: Wat is je favoriete slag? 
Ant.: Mijn favoriete slag is de borstcrawl. 
Vr.: De ochtendtraining, vind je die belangrijk? 
Ant.: Ja, en ik vind het fijner dan 1 s avonds. 
Vr.: Zou je "topsporter" willen worden en er naar kunnen leven? 
Ant.: Ik zou wel graag vooraan mee willen doen, maar niet er he
lemaal naar gaan willen leven. 
Vr.: Vind jij dat er meer wedstrijden gezwommen moeten worden? 
Ant.: Ja. 

Mevrouw en meneer Schutte. 
Vr.: Wat is uw oordeel over de training? 
Ant.: Mevrouw Schutte góed en meneer Schutte geen oordeel. 
Vr.: Vindt u dat er voldoende wordt getraind? 
Ant.: Zijn beiden bang, dat als er meer getraind zou worden, de 
school er onder zou gaan lijden; dus voldoende. 
Vr.: Vindt u persoonlijk de ochtendtraining een bezwaar? 
Ant.: Tegen de ochtendtraining geen bezwaar, maar wel bezwaar te
gen het alleen n6ar en van he t bad gaan i.v.m. duisternis, weers
omstandigheden enz. 
Vr.: Bent u tevreden met de training of wenst u iets anders? 
Ant.: Beiden vinden het ze er belangrijk, gaarne meer afwi s seling. 
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