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Nieuwsbrief 6.04 – Promotie naar de 1e klasse  
 

 

"Zorg altijd voor die 100% inzet, want zonder inzet haal je het ook niet in een wedstrijd." 
"100% inzet betekent niet continu maximaal hard zwemmen, maar je trainingsoefeningen goed uitvoeren." 
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Promotie naar de 1e klasse! 

Na het optellen van onze punten en de punten van al onze concurrenten in de 2e klasse van regio Midwest, 
kunnen we voorlopig vaststellen dat promotie een feit is, maar we helaas net geen kampioen zijn 
geworden. 

 

 
Ik zeg voorlopig, aangezien er nog 1 estafette lijkt te ontbreken in 
de uitslagen. Ook met deze extra seconden zouden we het echter 
niet redden om kampioen te worden. Reeds de afgelopen 2 
ronden liep De Futen duidelijk op ons in en ook de laatste 
competitieronde waren ze sterker dan wij.  

We verliezen, maar kunnen met opgeheven hoofd de arena 
verlaten. “Leendert, is na te gaan na hoeveel jaren wij weer in de 
1e klasse gaan zwemmen?”, vroeg een trainer me. Een leuke 
vraag, maar lastig te beantwoorden. Na wat speurwerk kom ik tot 
nevenstaande tabel. Conclusie: het is minstens een decennium 
geleden. 

Belangrijker is dat we een mooie mijlpaal hebben bereikt. Maar de 
top bereiken is makkelijker dan er blijven. Er ligt een mooie basis, 
nu uitbouwen. Ooit, voor mijn aantreden als hoofdtrainer in het 
seizoen 2014-2015, was de doelstelling: “Binnen 5 jaar landelijk 
wedstrijdzwemmen”, oftewel minimaal in de landelijke C-klasse 
zwemmen; de toenmalige hoofdtrainer strandde al in de 2e klasse. 
Ik ben benieuwd of het doel binnen 3 jaar gerealiseerd wordt. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Leendert Hageman 
Hoofdtrainer Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 
                                           
1 Van de seizoenen 2009-2010 en 2010-2011 betreft het een inschatting. 

Seizoen Klasse 

2004 2005 2e klasse (district) 

2005 2006 ??? 

2006 2007 2e klasse (district) 

2007 2008 3e klasse (district) 

2008 2009 3e klasse (district) 

2009 2010 3e klasse (district)1 

2010 2011 3e klasse (district) 

2011 2012 3e klasse (regionaal) 

2012 2013 3e klasse (regionaal) 

2013 2014 2e klasse (regionaal) 

2014 2015 3e klasse (regionaal) 

2015 2016 3e klasse (regionaal) 

2016 2017 2e klasse (regionaal) 

2017 2018 1e klasse (regionaal) 


