Zwemles
In 2016 draaide de Wiekslag zwemles als vanouds met super gemotiveerde lesgevers
op zaterdagmorgen en donderdagavond. Inmiddels waren we gewend aan het nieuwe
bad. We pasten ook het draaiboek van het Diplomazwemmen daarop aan.
De resultaten waren weer prima. In 2016 werden er 155 diploma’s uitgereikt; 56 A
diploma’s, 65 B diploma’s en 35 C diploma’s.
Bij de laatste zwemles van het seizoen op 25 juni zwommen traditiegetrouw de ouders
mee. Tot grote hilariteit van hun kinderen kregen hun papa’s en mama’s ook les en
moesten met een plankje zwemmen en tien tellen drijven enz.
’s Middags was er voor de laatste keer afzwemmen voor de zomervakantie. Juf Pia
Wijgers-Ooms werd na afloop extra in het zonnetje gezet want zij zette na 35 jaar langs
de badrand een punt achter haar zwemjuf loopbaan. Zij werd te midden van haar laatste
Diploma-zwemmertjes op de foto gezet. Er verschenen mooie artikelen over Pia en onze
zwemles in o.a. het Algemeen Dagblad en De Kantlijn. Tijdens een etentje met het
zwemleskader kreeg Pia de foto geplastificeerd in A3 formaat uitgereikt.
Helaas moesten wij ook afscheid nemen van Ronald Brandt, Joram Dekkers, Louisa
Broens en Harry Gaerardts.
Zo’n 17 man/vrouw zwemleskader kwam op 29 augustus bij Danny en Wilma bijeen om
de indeling en plannen voor het nieuwe seizoen te bespreken en kennis te maken met
het nieuwe kader, n.l. Maartje Baas, Marlies de Jager, Annieck Hovestadt en Myrthe
Toes.
Op drie december kwam Sinterklaas met zijn Pieten naar de verrichtingen van de
kinderen in het water kijken. Ook konden ze na de zwemles gezellig spelletjes doen en
op de foto met de Goedheiligman.
Judith van Pelt en Marika Slingerland-Bosman stopten na het afzwemmen op 17
december met lesgeven. Judith was in blijde verwachting en Marika’s zoontje Justen
had zijn ABC compleet.
Het Landelijk Platform Zwemdiploma’s verandert per 1 januari 2018 de eisen voor
organisaties die onder de LPZ zwemles geven. Dit zal voor Wiekslag een enorme
regeldruk betekenen. Daarom besloot het bestuur in overleg te gaan met de Stichting
van zwembad Blokweer (BSSA) voor mogelijke samenwerking van de Wiekslag
zwemles met de zwemles van de BSSA. Gedurende heel 2016 werd door Danny
(voorzitter Wiekslag tevens lesgever), door Peter (voorzitter CREZ tevens lesgever) en
Wilma (lesgever) intensief vergaderd.
Het voornemen is wel om de lessen door het Wiekslag kader te continueren op de
donderdagavond en zaterdagmorgen.

De volgende mensen zetten zich in 2016 met hart en ziel in voor de Wiekslag zwemles:
Pia (tot eind juni), Jolanda en Wieke (leiding vanaf 1 juli), Martin, Pieter, Peter, Danny,
Wilma, Truus, Femke, Ronald, Marika, Judith, Ria, Maartje, Marlies, Vicky, Louisa, Harry,
Max, Joram, Annieck en Myrthe.

