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Vrijdag 6 januari 
Nieuwjaarsborrel

Van het bestuur,

Kerst en Oud & Nieuw staan voor 
de deur, de laatste wedstrijden 
van 2022 zijn gezwommen en 
gespeeld. Het is winterstop. Tijd 
voor een terugblik en kleine blik 
vooruit het nieuwe jaar in, daarom 
deze nieuwsbrief. In deze nieuws-
brief informatie vanuit de diverse 
commissies en beide afdelingen 
van onze vereniging.

Het komende jaar gaat onze secre-
taris een wereldreis maken. Laura 
we wensen je een onvergetelijke 
reis en zien je na de zomer terug. 
De taken van Laura zijn voor deze 
periode verdeeld onder de andere 
leden van het bestuur.

Als bestuur kijken we terug op een 
mooi jaar, waarin gewoon sporten 
weer mogelijk was. De hoogtepun-
ten zullen we met jullie op proos-
ten tijdens de nieuwjaarsborrel.

We wensen iedereen fijne feest
dagen en al het goeds voor 2023!

Veel leesplezier en we hopen jullie 
allemaal persoonlijk te ontmoeten 
tijdens de nieuwjaarsborrel op 
vrijdag 6 januari.

Saskia, Rogier, 
Laura, Margot 
en Els

Tussenstanden 
winterstop

De waterpolocompetitie is 
ongeveer op de helft. Onze teams 
gaan op de volgende plekken in 
de ranglijsten: 
Heren 1 staat 1e.
Heren 2 staat 10e.
Heren 1 Zeist / Heren 3 staat 9e.
Dames 1 staat 8e.
Onder de 15 staat 7e.
Onder de 13 staat 4e.

Waterpolo

Heren 1 klaar voor stap omhoog

In de afgelopen editie van de Soester Courant van 21 december werd uitgebreid 
stilgestaan bij de competitie van de waterpolo heren en dames. Heren 1 staat 
momenteel op de eerste plek. De rest van het seizoen zal het gaan tussen de top 3; 
KZC, Otters ‘Gooi en De Duinkikkers. Beide zijn verslagen door De Duinkikkers, maar 
doordat er een keer verloren is van laagvlieger De Vaart staan we in punten gelijk 
met KZC. Een niveau hoger spelen is het doel. Dit zal beslist worden in april, wanneer 
de twee beslissende wedstrijden tegen Otters ‘t Gooi en als laatste KZC gespeeld 
worden. Ook de dames gaan goed en groeien met elke wedstrijd. Momenteel op plek 
8, maar wel een wedstrijd gemist door de ijzel van afgelopen zondag. Doel voor de 
rest van het seizoen is lekker spelen en op termijn aan gaan sluiten bij de top 3.

Vrijdag 6 januari proosten we graag met 
jullie op het nieuwe jaar! Inloop vanaf 

19:15 uur, locatie: kantine Optisport.  
De champagne staat klaar! 
(Voor onze jongere leden  
uiteraard alcoholvrij).



Waterpolo

De Jeugd heeft de toekomst
Onder de 11, Miniwaterpolotoernooi, Kies je Sport en Schoolwaterpolotoernooi
Het gaat goed met onze waterpolojeugd. Er is veel nieuwe aanwas en ze 
ontwikkelen zich goed. Vanaf januari hebben we naast een onder de 13 
en onder de 15 waterpolo team ook een onder de 11 waterpolo team in de 
competitie. Zij gaan een 5 tegen 5 competitie spelen.

Daarnaast is er op zondag 29 januari een miniwaterpolotoernooi voor onze 
jongste jeugd die nog geen competitie spelen. Zij nemen het dan op tegen 
de jongste jeugd die nog geen wedstrijden spelen van de verenigingen uit 
de regio. Verder doen we in maart weer mee aan Kies Je Sport, 4 weken op rij 
kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd met een A en B diploma voor € 5,- 
kennismaken met de waterpolosport. Tenslotte organiseren we op zaterdag 11 
maart weer een schoolwaterpolotoernooi.

Aangepaste 
trainingstijden in de 
kerstvakantie
Op onze website vind je de 
actuele trainingstijden; 
www.duinkikkers.nl/trainingstijden/

Waterpolo

De waterpolo afdeling traint tussen  
kerst en oud & nieuw NIET. De eerste 
week van het jaar zijn de trainingstijden 
als volgt:

Maandag 2 januari 19:00-20:30 uur -
alle waterpolo senioren
Donderdag 5 januari 18:00 – 18:45 uur - 
opkikkers, mini’s, onder de 11
Donderdag 5 januari 18:45– 19:30 uur - 
onder de 13 en onder de 15

Zwemmen

De trainingen van de basisgroepen 
zullen de gehele kerstvakantie niet 
doorgaan van zaterdag 24 december 
2022 t/m zaterdag 7 januari 2022. Voor 
de selectiegroepen zijn er wel trainingen, 
en dat zal gebeuren op de volgende 
momenten:
 
Woensdag 28 december 18.00-19.00 uur: 
Jeugdselectie, A-selectie en Masters
Vrijdag 30 december 18.00-19.00 
uur: Instroomgroep, Jeugdselectie en 
A-selectie
Maandag 2 januari 18.00-19.00 uur: 
Jeugdselectie, A-selectie en Masters
Woensdag 4 januari 18.00-19.00 uur: 
Jeugdselectie, A-selectie en Masters
Vrijdag 6 januari 18.00-19.00 uur: 
Instroomgroep. Jeugdselectie en 
A-selectie
Zondag 8 januari 08.00-09.00 uur: 
voor alle leden die zelfstandig kunnen 
trainen.

Zwem je nou in een andere groep en 
wil je graag een keertje meetrainen? 
Mail dan gerust naar inschrijvingen@
duinkikkers.nl en dan kijken we samen 
even naar de mogelijkheden. 

In de vorige nieuwsbrief schreven we 
al over de uitstekende competitiestart; 
na de eerste ronde een verdienstelijke 
tiende plaats in de Eerste Divisie. Op 
zondag 20 november is in Vlaardingen 
een geweldig gevolg gegeven aan deze 
start. De derde plaats in de tweede 
ronde leverde tevens een stijging naar 
de zevende plaats in de tussenstand na 
twee rondes. Het gaf ook aan hoe sterk 

Zwemcompetitie

onze ploeg in de breedte is, want op 
alle nummers werd goed gescoord. De 
derde ronde wordt zaterdag 28 januari 
2022 in Soest gezwommen!



Zwemmen

Input leveren
De laatste tijd zien we regelmatig ini-
tiatieven en goede ideeën ontstaan. 
Wij staan altijd open voor input, om 
zo samen onze sport beter en vooral 
nog gezelliger te maken. Heb je 
een goed idee, of heb je feedback 
naar aanleiding van trainingen en/
of wedstrijden? Loop even langs bij 
de betreffende trainer(s) of meld je 
gerust per mail bij Margot 
(zwemtc@duinkikkers.nl) of Sven 
(inschrijvingen@duinkikkers.nl). 
Alleen samen kunnen we zwemmen 
bij De Duinkikkers nog leuker maken!

Zwemmen

Nederlandse (Junioren) Kampioenschappen & 
Nederlandse Estafette Kampioenschappen

Tess Bemer heeft tijdens het NK zwem-
men brons gewonnen op de 50 meter 
rugslag. Na vierde plaatsen op de 50 
meter vlinderslag en 100 meter rugslag 
wist ze zich toch te belonen met ereme-
taal. Ook op de 100 meter vlinderslag en 
100 meter wisselslag eindigde ze in de 
top 5. Rhodee van den Ham, nog een 
jaartje jonger dan Tess, werd knap vierde 
op de 200 meter vrije slag, en eindigde 
liefst zeven keer in de top 10. Ze mocht 
daarnaast een Bfinale tussen de seni-
oren zwemmen, en werd daar over-all 
vijftiende van Nederland. Youri Voet 

maakte zijn debuut op dit NK, en zwom 
tijdens zijn 400 meter wisselslag naar 
een mooi PR op de 100 meter vlinder-
slag, en werd uiteindelijk negentiende 
van Nederland.

Lucas Bemer zwom een week eerder 
een sterk NJK. Een uitstekende 55-
er op de 100 meter vrije slag én een 

mooie achtste plaats op de 50 meter 
vrije slag sprongen het meest in het 
oog. Senna Boogmans, de vijfde en 
laatste NK-zwemmer van deze maand, 
zwem tijdens de NJK het meerkamp-
klassement van 10 afstanden en werd 
daarin 28e. De hoogste klassering was 
de dertiende plaats op de 400 meter 
vrije slag. Deze klassering gaf ze een 
week later extra glans, door tijdens 
de NJK lange afstand als negende te 
eindigen op de dubbele afstand.

Vorige maand werd er ook 
al de Nederlandse Estafette 
Kampioenschappen gezwommen. 
Emma Schalken, Noortje op den Velde, 

Senna Boogmans, Anna Strang van 

Hees, Ifke Stam en Floore Boekema 
kwalificeerden zich bij de beste 
zestien van Nederland en zwommen 
in Dordrecht een zeer verdienstelijk 
toernooi.

Sponsornieuws
De Grote Clubactie is afgelopen 
en heeft 2153 euro opgebracht! Be-
dankt aan alle verkopers en kopers 
voor de inzet en steun!

Het inzamelpunt van 

Statiegeld Nederland is 
gerealiseerd! De bakken 
voor de lege flessen 
zijn in de entree hal 
van Sportboulevard de 
Eng te vinden en in het 
zwembad. Door lege 

statiegeldflessen in deze bakken te 
doneren steun je onze verenging! 

De sponsorcommissie is gestart 
met de voorbereidingen voor het 
aantrekken van sponsoren zodat we 
volgend seizoen alle leden die aan 
wedstrijden mee doen in nieuwe 
kleding kunnen steken. Heb je in-
teresse om te helpen deze nieuwe 
kleding te realiseren voor het nieu-
we seizoen, stuur dan een bericht 
aan sponsoring@duinkikkers.nl. We 
zullen dan begin 2023 een kleding-
commissie op gaan richten.

De Sponsorcommissie bestaan 
op dit moment uit Robin Roskam, 
Dennis van de Grift en Ria Voerman. 
Als je interesse hebt om het drietal 

te versterken, neem dan contact op 
met sponsoring@duinkikkers.nl of 
spreek een van ons eens aan!



Zwemmen

Officials
Wedstrijden kunnen niet 
gezwommen worden zonder 
officials, dus we zijn nog steeds 
erg blij met ons officialkorps en 
danken hun dan ook graag voor 
de inzet in de afgelopen maanden. 
In de vorige nieuwsbrief deden 
we een oproep voor nieuwe 
aanwas. Rombout Boekema 
heeft de tijdwaarnemerscursus 
inmiddels succesvol gevolgd en 
reeds meegelopen op zijn eerste 
wedstrijden. Het doet ons ook goed 
dat er al wat meer mensen zijn, die 
hebben aangegeven wel official te 
willen worden.

Echter, de bezetting is daarmee 
nog lang niet rond. Wil jij ook dat de 
toekomst van de zwemwedstrijden 
gewaarborgd is? We horen graag 
als je een cursus zou willen volgen 
(tijdwaarnemer / jurysecretaris / 
starter). Ook is er altijd voldoende 
hulp nodig bij onze thuiswedstrijden. 
Wil je daar helpen? Dit alles 
kun je nog steeds via Margot 
(zwemtc@duinkikkers.nl) of Sven 
(inschrijvingen@duinkikkers.nl) 
aangeven.

Vooruitblik
We kijken met veel vertrouwen 
uit naar het zwemjaar 2023. We 
beginnen in januari met regionale 

sprintkampioenschappen 
en natuurlijk de derde 
competitieronde, maar voor de 
Masters staat ook al snel weer 
de ONMK korte baan op het 
programma. Deze wedstrijd is al 
een aantal keer uitgesteld, maar 
lijkt nu echt te gaan plaatsvinden 
in Heerenveen. Een week later 
gaat de selectie op trainingskamp, 
wat ze ditmaal zullen doen in en 
rondom Drachten. Daar gaat dit jaar 
een hoop nieuwe jeugd mee naar 
toe. We hopen natuurlijk dat die 
groep steeds groter zal worden, en 
hopen veel nieuwe deelnemers aan 
wedstrijden te zien in 2023!

Tijdens de jaarlijkse Pietentraining werden meer dan 50 Duinkikkers omgetraind 
naar echte (water)pieten. Een bezoek van Sinterklaas kon natuurlijk niet missen op 
deze feestelijke ochtend, en een aantal van onze enthousiaste jeugdleden werden 
nog even naar voren geroepen. De dag werd afgesloten met een heus diploma, 
schoen vol lekkers en een chocolade letter. Op naar volgend jaar!

Terugblik

Veel nieuwe pieten geslaagd! 

Waterpolo

Oliebowling!

Vrijdag 13 januari gaan we gezellig 
bowlen! Wie wat waar en hoe:

Mini’s & 0.11

Trainen 17:15 - 18:00 uur
vervolgens patatjes eten en bowlen 
van 18:30 - 20:00 uur

O13 en O15

Trainen 19:30 - 20:15 uur
Bowlen van 21:00 - 22:00 uur

Senioren

Trainen van 20:15 - 21:30 uur 
Bowlen  van 22:00 - 23:00 uur.

Eigen bijdrage € 12,50

Nieuwe waterpolo 
scheidsrechters

Vanaf januari is het 
scheidsrechterskorps van SZV 
De Duinkikkers flink uitgebreid. 
Naast Marianne, Sven en Els, zijn 
nu ook Arnoud, Timber, Luuk, 
Merijn, Thomas, Petra, Sam actief 
als scheidsrechter, nadat zij 
afgelopen periode de cursus met 
goed gevolg afgerond hebben. 

Welkom nieuwe 

scheidsrechters en super 

fijn dat jullie dit voor onze 

vereniging doen!


