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Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 
promoveert naar de 1e klasse 

 

De Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870, de 
oudste zwemclub van Europa en één der oprichters 
van de Koninklijke Nederlandse Zwembond 
(K.N.Z.B.) zwemt het komende seizoen 2017-2018 
in de 1e klasse. 

De zwemclub van Amsterdam Zuidoost met als 
thuisbasis het Bijlmerbad presteerde wat decennia 
lang al niet meer gelukt was: promotie naar de 1e 
klasse. De zwemclub eindigde als tweede in de 2e 
klasse van regio Midwest van de K.N.Z.B., goed 
voor promotie naar de 1e klasse. Een opmerkelijk feit, aangezien de zwemclub in de afgelopen vier 
seizoenen promoveerde van de 3e naar de 1e klasse. Hoofdtrainer Leendert Hageman, ooit al succesvol als 
roeitrainer op internationaal niveau met skiffeur Roel Braas, is blij met de vooruitgang. Toen ik begon 
hadden we amper 30 wedstrijdzwemmers, een lage opkomst en leek het wedstrijdzwemmen een sombere 
toekomst tegemoet te gaan. Vier jaar later hebben we 90 wedstrijdzwemmers, een veel hoger 
opkomstpercentage en zelfs al zwemmers op nationale kampioenschappen.  

De sleutel tot succes ligt in een goed plan met een duidelijke visie. Succes is geen doel maar het gevolg 
van acties. Belangrijke ingrediënten zijn daarbij de focus op de juiste wedstrijden en het enthousiasmeren 
van zwemmers en ouders. Alleen maar baantjes trekken demotiveert jeugdige zwemmers. Zo is het 
“dwarsoverzwemmen” een geliefd onderdeel van de trainingen, waarbij alle zwemmers, van jong tot oud, 
gelijktijdig een afvalrace zwemmen, onder de lijnen van het bad door. Een mooi voorbeeld van een 
alternatieve trainingsmethode. Daarnaast is iedereen welkom, van jong tot oud. Wellicht wel de 
belangrijkste sleutel tot het succes: de groei. Daar waar sommige ouders bang waren dat meer zwemmers 
zou leiden tot een verwatering van de aandacht voor hun eigen kind(eren) en spraken van een ledenstop 
bleef ik het vizier houden op meer zwemmers. Meer zwemmers betekent een grotere kans op talenten. 
Gelukkig zie ik dat Zuidoost genoeg talenten herbergt. Meer zwemmers betekent daarnaast een grotere 
groep ouders en ouders zijn zeer belangrijk binnen een sportvereniging bestaande uit vrijwilligers. Gelukkig 
is er een goede groep trainers (lees fanatieke ouders) om de kinderen te begeleiden. 

Succes trekt mensen aan. Helaas zal ik dat na dit seizoen niet meer van dichtbij meemaken als 
hoofdtrainer, aangezien ik verhuis met mijn gezin. Daarbij hoop ik van harte dat men de gelederen 
gesloten houdt en voortgaat op dezelfde weg. Wij leiden geen zwemmer(s) op voor de top, wij laten zien 
dat (Zuidoost) kinderen snel kunnen zwemmen; dan volgt de rest vanzelf. 

Dit seizoen zal de vereniging zich nog focussen op de zomerkampioenschappen en een buitenlandse 
wedstrijd. Volgend seizoen zullen de zwemmers laten zien wat ze waard zijn in de 1e klasse. 

 


