
Beste Treffers, 

De eerste maanden van 2018 zijn alweer achter ons en er wordt nog volop gestreden in alle 
disciplines. Het is spannend bij wedstrijden van het wedstrijdzwemmen, waterpolo en synchroonzwemmen. Kom ook 
eens kijken als er een wedstrijd gespeeld of gezwommen wordt. Aan het nieuwe bad wordt hard gewerkt en na de 
zomer hopen we daar onze trainingen en wedstrijden te gaan beleven.    

Nu een ander serieus onderwerp. In de laatste maanden is in het nieuws en media te lezen en horen dat er regelmatig 
misbruik in de sport heeft plaatsgevonden. Misbruik, intimidatie en ook seksuele intimidatie komt helaas in de sport 
voor. En ook in de zwemsport is er een risico dat dit gebeurt. In het bestuur hebben we het hierover gehad en we 
vinden dat hier bij alle disciplines aandacht voor moet zijn.  

Één van de maatregelen die wij hebben ingesteld in overleg met de commissies is dat elke begeleider of trainer aan de 
kant een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet aanvragen of overleggen. Wat is een Verklaring Omtrent het 
Gedrag? Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar zal vormen voor het vervullen 
van een specifieke taak of functie in de samenleving.  

Verder kunnen workshops en trainingen gevolgd worden door trainers en begeleiders om dit gedrag te herkennen 
maar ook  en het bestuur raadt iedereen aan zoveel mogelijk kennis op te doen om ongewenst gedrag zo vroeg 
mogelijk te herkennen en nog beter te voorkomen. 

Is dit voldoende? Nee, het is een begin. Iedereen moet sowieso alert 
zijn, heb je het idee of gevoel van niet pluis, dit ziet er niet goed uit, 
meldt dit bij een van de bestuursleden. Is dit niet de weg voor jou 
melding, maak het bespreekbaar of raadpleeg onze 
vertrouwenspersoon. Dit is Melanie van Laarhoven. 

Zij is de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging waar je terecht 
kunt met vragen of raad. Melanie is bereiken via e-mail: 
vertrouwenscontactpersoon@detreffersrosmalen.nl of telefonisch 06-
52346120. 

Iedereen kan bijdragen aan een veilige omgeving. 

 Namens bestuur De Treffers, Walter Wolters 

 

In 2018 zijn we gestart met een dartcompetitie voor wedstrijdzwemmers en waterpoloërs vanaf 16 jaar. Elke laatste vrijdag 

van de maand wordt er heel fanatiek met pijltjes gegooid, maar is het vooral heel gezellig. 

Onlangs hebben we ook aan “Nederland Schoon” (zwerfvuildag) deelgenomen. Met het maximale aantal van 30 personen 

waren de wedstrijdzwemmers van de Treffers de grootste groep deelnemers in Rosmalen. 

Nog een paar belangrijke wedstrijden staan op het programma:  

-De laatste competitiewedstrijd 

- De minioren finales 

- De Regionale (Brabantse) kampioenschappen 

- Nederlands kampioenschap langebaan Masters 

- De clubkampioenschappen van de Treffers (16 juni)  

 

Na de clubkampioenschappen is er aansluitend de clubbarbecue, gevolgd door een feestavond. Dus zet 16 juni alvast in de 

agenda!!! 



 

Zondag, 18 maart, vond het eerste deel van de 

Regiokampioenschappen Zuid plaats in het Pieter van 

den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. De 

synchroonzwemsters van de Treffers namen in drie 

verschillende leeftijdscategorieën deel en deden dat niet 

onverdienstelijk.  

In de leeftijdscategorie onder 12 jaar deden Mary-Ann, 

Floor, Femke, Lieke, Gwen en Puck mee. Het goud ging 

naar Mary-Ann en zilver was er voor Floor. Samen met 

hun teamgenoten hebben zij door deze prestaties de 

beste startpositie in de wacht weten te slepen voor de 

groepsuitvoering. Het duet van Mary-Ann en Floor staat 

eerste en het duet van Lieke en Femke heeft zich als 

vijfde gekwalificeerd. Bij de soli staat Mary-Ann nu als 

eerste gekwalificeerd en Floor staat op de tweede plaats. 

In de leeftijdscategorie onder 15 jaar werd de Treffers 

vertegenwoordigd door zeven deelneemsters. Phaedra 

veroverde de bronzen medaille en is daardoor als derde 

gekwalificeerd voor haar solo. Samen met haar 

duetpartner Anouk, die nipt vierde werd, heeft ook het 

duet de beste kwalificatiepositie te pakken. De ploeg, die 

aangevuld wordt met Isa, Annejette, Britt en Ilse, staat op 

dit moment op de tweede plaats. Anne zwom buiten 

mededinging mee en heeft laten zien, zich steeds weer te 

verbeteren. 

In de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder waren het maar 

liefst 9 zwemsters die uitkwamen voor de Treffers. En 

met ook hier twee podiumplekken, goud voor Kim en 

brons voor Nienke, zwommen zij met drie van de vier 

uitvoeringen naar de beste startpositie. Door haar 

gouden medaille staat Kim op de eerste plaats met haar 

solo en Cheryl heeft zich als vierde gekwalificeerd. Het 

duet, gezwommen door Cheryl en Kim (reserve: Nienke), 

en de ploeg (Kim, Cheryl, Nienke, José, Carmen, Anouk, 

Marlou, Judith) hebben een riante voorsprong op de 

nummer twee. Melissa deed buiten mededinging mee 

met een nieuw PR.  

Zaterdag 14 april vindt het tweede gedeelte van de 

regiokampioenschappen zuid plaats in Maastricht. Hier 

zullen bovengenoemde uitvoeringen gezwommen gaan 

worden en met deze uitgangsposities belooft dat een 

hele mooie dag te worden!

 

Floor Engelen (l) zilver, Mary-Ann van Grinsven (r) goud 

categorie onder 12 

 

 

Op dit moment zijn er 4 teams van de Treffers die dit 
jaar kampioen kunnen worden in hun klasse! 
 
Het betreft de D-jeugd (kinderen onder 13 jaar), Dames 
1, Dames 3 en onze Heren 1. 
Mochten deze teams allemaal slagen in de opzet, dan 
zou dit seizoen een van de, of misschien wel het, meest 
succesvolle seizoen in de geschiedenis van de Treffers 
zijn. 
 
Onze teams hebben het allemaal zelf in handen en 
moeten de laatste drie wedstrijden van de competitie 
gewoon doen wat ze het hele seizoen al gedaan hebben 
en dat is gewoon, goed en degelijk spelen. 
  
Dames 1, Dames 3 en Heren 1, spelen hun laatste 
wedstrijd op zaterdag 21 april thuis in Kwekkelstijn. 
De D-jeugd speelt op zondag 22 april thuis in 
Kwekkelstijn. 
 
Het zou heel erg leuk zijn als zoveel als mogelijk mensen 

van onze vereniging onze teams op zaterdag en zondag 

naar de kampioenschappen komen supporteren! 

 

 

 

Podium categorie 18 

jaar en ouder: goud Kim 

Deiman en brons Nienke 

Vissers (zilver Marit van 

den Wittenboer, De 

Dokkelaers 

 

Podium categorie onder 

15: brons Phaedra van 

den Nieuwendijk (goud 

Sarah Molensky, ZV 

Brunssum, zilver Sophie 

de Cock, PSV Synchro 

Team Eindhoven) 


