
Jaarverslag zwem 2016 

 

Het is weer een goed zwemjaar geweest. 

Onder de bezielende leiding van hoofdtrainer Robbert Donk ,  Berrie Ritmeester, Jolanda 

Julicher,Jolanda Herwig. Jolanda Lodder , Diana Visser,Eric Visser,Marjolein van Genderen, Samia de 

Graaf, Tenny Kortleve en Diana Brandt.  zijn er heel veel persoonlijk records gesneuveld en ook vele 

limieten gehaald voor de jaargang/N(J)K ,s 

Ook hebben we weer vele nieuwe zwemmertjes mogen begroeten die besloten hebben om te gaan 

wedstrijdzwemmen. 

We hebben meegedaan aan 2 kampjes, ZWD,5 kamp, dit met bevriende verenigingen van de oude 

regio Rotterdam. 

Ook 5 minioren wedstrijden speciaal voor de kleintjes en die zijn dit jaar uigebreid met meerdere 

min-jun-swimkick wedstrijden. 

We hebben voor de 1e keer na vele jaren van afwezigheid weer eens schoolzwemkampioenschappen 

georganiseerd. Dit was een daverend succes en we hebben er zelfs een paar nieuwe zwemmers aan 

overgehouden. dus gaan we hem dit jaar in februarie organiseren en dit seizoen komt de landelijke 

finale zelfs naar ons bad. dat is zeker iets om trots op te zijn. 

De RegioWestCcompetitie is in april afgesloten met weer een super 2e plaats. 

Met de KNZB hebben we geschiedenis geschreven door als 2e te eindiggen in de B Competitie en dus 

promoveerden we naar de A 

We horen nu bij de 45 beste verenigingen van Nederland(best iets om trots op te zijn) 

We hebben dus afscheid genomen van onze zwempartners in de BC competitie en zwemmen sinds 

dit seizoen met De Duck uit Briele en de Schotejil uit Middelharnis een AB combinatie competitie. 

Dit is een super goede en vooral gezellige combinatie, die er weer voor gezorgd heeft dat we MET 

elkaar en niet TEGEN elkaar zwemmen, en zo het beste bij ale 3 verenigingen naar boven halen. 

Na 2 westrijden staan we net boven de gevare zone, maar we doen ons best om te handhaven. 

We missen  vooral bij de dames in de breedte  zwemmers, dus de zwemmers die we hebben moeten 

veel afstanden in 1 westrijd zwemmen, of de jongere doorgeschoven naar de dames. Veel dames zijn 

gestopt , om verschilende redenen, studie werk enz. 

Maar iedereen doet zijn uitereste best en er komt weer een mooie jonge groep zwemmers opzetten, 

dus de toekomst ziet er goed uit. 

Ook de jaarlijkse reis naar Wassenaar was niet voor niets, want de estafettebokaal mochten we voor 

het 5e opeen volgende jaar mee terug nemen maar Alblasserdam. Het is echt een jaarlijks feestje 

waar iedereen de datum voor vrij houd. 



In september hebben we de 2e versie van de Janny Visser Bokaal gezwommen.Het is een hele 

speciale wedstrijd met alleen maar estafettes in verschillende leeftijdscategorieen, echt in de geest 

van Janny(alle leeftijden en niveaus doen mee) De beker bleef dit keer in Alblasserdam, waar hij 

natuurlijk hoort. 

De Regio Kampioenschappen zowel de winter als de zomer zijn ook een succes voor onze zwemmers, 

en werden de nodige medailles gehaald, dus we kunnen stellen dat we mooi meedoen in de grote 

Regio West 

 Onze zwemmers die naar de verschillende Nk,s zijn geweest, hebben mooie resultaten laten zien. 

We doen het zoals je kan lezen als Wiekslag best aardig tussen al die grote professionele  

verenigingen, ondanks dat gezelligheid toch echt ons belangrijkste speerpunt is. 

Zo zie je maar, door gezelligheid en elkaar uitdagen, kom je tot mooie sportieve resultaten, Je wilt ook 

met elkaar het hoogst mogelijke bereiken, we zijn ook echt 1 team als we het moeten zijn, ondanks 

dat zwemmen meestal toch een individuele sport is. 

Hierbij willen we ook iedereen van de zwemafdeling hartelijk danken voor de hulp tijdens 

wedstrijden, zowel de officials als de ploegleiders, catering en alle anderen die zich ingezet hebben 

om altijd weer een wedstrijd(en vooral onze thuiswedstrijden) tot een goed einde te brengen, en 

natuurlijk alle ouders die toch hun vertrouwen hebben gegeven aan ons om hun kinderen plezier te 

laten beleven aan het zwemmen in het algemeen. 

Zonder de hulp van de ouders/verzorgers kunnen we als vereniging niet bestaan. 

 

Bedankt namens de Zwemcommissie. 

Robbert Donk, Els van Essen,Eric Visser, Aldwin de Laat en Ageeth Huizer, Tineke ten Wolde 

 


