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"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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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Het begon ooit met een bezoek aan het oude bassin van het Bijlmerbad, destijds geheel anders 
dan tegenwoordig. Onze dochter Serena had in no time haar A-B-C gehaald en wilde 
wedstrijdzwemmen. Zo kwamen we bij de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 terecht. 
Op dat moment was ik als roeitrainer actief en bezocht met mijn skiffeur wedstrijden in onder meer 
Zwitserland, Portugal, Duitsland en Italië. 

Helaas werd onze dochter Serena ziek en mijn skiffeur nam plaats in 
het vlaggenschip van de roeibond, de mannen acht, dus mijn 
activiteiten als roeitrainer kwamen op een laag pitje te staan. 

Omdat bewegen voor Serena een must is, ging ze door met zwemmen 
en bood ik aan om te helpen bij trainingen. “Niets is zo vervelend als 
telkens een uur op de tribune te gaan zitten wachten”, dacht ik. Zo 
werd ik assistent trainer en toen de hoofdtrainer met de noorderzon 
vertrok nam ik medio 2013 op eigen initiatief het stokje van hem over. 

Het clubje zwemmers was klein, amper 30 wedstrijdzwemmers (en 
recreanten). Maar de leegloop die zich onder mijn voorganger had 
ingezet stopte. Sterker nog, we begonnen tegen de landelijke trend in 
duidelijk te groeien. En het motto was simpel: iedereen is welkom! 
Tenslotte is iedere zwemmer een lid en meer leden betekent meer niet 
alleen meer inkomsten, maar ook meer kans op betere zwemmers en ‘talenten’. Ook al denk ik 
wat dat laatste betreft dat iedere zwemmer talent heeft, alleen heb je een goede interne drive 
nodig om het eruit te (kunnen) halen. 

Wedstrijden werden bewust gekozen dan wel gemeden in het begin. De nationale 
zwemcompetitie was in eerste instantie niet belangrijk. Minioren finales waren aan de zwemmers 
(nog) niet besteed. Een enkeling ging naar de kringkampioenschappen. Zo zat ik er ooit samen 
met alleen Leon Chen. Verder had niemand zich gekwalificeerd of wilde zwemmen. Nationale 
kampioenschappen, zoals het NK korte baan of de Nederlands Junioren Jeugd 
Kampioenschappen (NJJK) leken ook ver weg. Het geheel moest groeien, ook de zwemmers. 

Maar gaandeweg kwamen er zwemmers bij. Richard Rasmijn kwam, vanuit Almere diende een 
geheel nieuwe groep zwemmers zich aan, de instroom van jonge zwemmers was enorm en ook 
een aantal oudere zwemmers meldde zich aan. De benodigde groei diende zich aan. 
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Nu, medio 2017 oftewel 4 jaar later, kijk ik tevreden terug op wat er bereikt is. Van amper 30 naar 
meer dan 90 zwemmers, deelnemers aan nationale kampioenschappen zoals Richard Rasmijn, 
Jennifer Veldhuisen en Kazik Huibers, jaarlijkse deelname aan een buitenlandse wedstrijd en een 
goede bezetting bij de kringkampioenschappen. Met tevredenheid neem ik dan ook afscheid. 

Bij deze successen hoort natuurlijk een grote groep vrijwilligers, zoals officials, het 
wedstrijdsecretariaat en trainers. Die groep is de afgelopen jaren duidelijk gegroeid, maar het 
wordt tijd voor wat extra nieuwe gezichten. De Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 kan 
slechts bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Stap dus eens uit de schaduw en laat uw gezicht 
zien! 

Met een nieuwe hoofdtrainer en een ondersteunende trainersstaf moet de huidige weg voortgezet 
worden. Ik zie dat er een duidelijke inhaalslag gemaakt is in de afgelopen 4 jaar. Het roemruchte 
verleden van de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 was groot, de zwemclub werd de 
afgelopen jaren weer groter, maar zal in de toekomst weer groots moeten worden. 

 

Wij zijn ondertussen verhuisd naar de Noordoostpolder, naar het 
wonderschone Marknesse, maar uiteraard zullen we de zwemclub op de 
voet blijven volgen. Hier hebben we vandaag nieuwe vrienden gemaakt, 
zeker Sven. Tijdens een eerste kennismakingstraining stond zijn trainer 
met verbazing te kijken hoe een 7-jarige zo’n vlinderslag kon laten zien. 
Hij was veruit de jongste en deed iedereen opkijken. Geloof me: 
zwemmers van de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 zijn zo 
slecht nog niet! 

 
 
P.S. vergeet niet: "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." 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groeten, 

Leendert Hageman 
leendert.hageman@kpnmail.nl 
Ex-hoofdtrainer Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 

Rosita Hageman 
rosita.hageman@kpnmail.nl 
Ex-voorzitter Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 


