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Trim 
De Trimleden waren  weer net als voorgaande jaren een gezellig select groepje dat onder leiding van 
de enthousiaste trimmaster(s) elke vrijdagavond door sport en spel fit probeerden te blijven. 
Het candlelight zwemmen rond de kerstperiode is helaas niet meer mogelijk in het nieuwe zwembad 
maar één keer per jaar serveren wij nog steeds warme hapjes tijdens het trimzwemmen. Dit was nu 
begin januari het geval. 
Trimmaster Remco Tigelaar moest helaas stoppen en zijn plek werd ingenomen door Peter van Dijk. 
 
Zwemschool 
Onder de bezielende leiding van voornamelijk jeugdig kader was het elke zaterdagmorgen bij de 
zwemschool een gezellige drukte. 
De leiding van de zwemschool is in september overgedragen aan Jorrit de Vries dit omdat Vicky 
Xanthopoulou voor haar studie voor 4 maanden vertrok naar Indonesië 
Om het niveau van de zwemmertjes te verbeteren zijn Samia de Graaf en Jolanda Julicher gaan 
helpen bij het les geven. 
Een vaste waarde is Kristen den Ouden die ook het team kwam versterken. Helaas hebben wij 
afscheid moeten nemen van Jeroen Mulder dit omdat hij op zaterdag naast de zaterdagmorgen 
zwemtraining en huiswerk ook in een bouwmarkt werkzaam is. 
 
Snorkelen 
Onder leiding van Tom Romeijn zijn er diverse zwemmertjes de techniek van het snorkelen 
bijgebracht. Helaas was na de zomer vakantie het animo zo klein zodat er besloten is om de stekker 
uit de snorkelopleiding te trekken 
 
Zwem ABC 
 
Omdat het voor Wiekslag bijna onmogelijk bleek te zijn te voldoen aan de eisen van de begin 2018 
verplichte licentie zwem ABC. heeft het bestuur al in de loop van 2016 besloten om een unieke 
samenwerking aan te gaan met de BSSA. 
De eerste helft van 2017 heeft bol gestaan met de voorbereiding en het informeren van het kader, 
leden  en de ouders van de zwem lessertjes m.b.t. deze samenwerking. 
 
In het kort een beschrijving van de samenwerking: 

• BSSA (lees Blokweer) neemt alle Wiekslag zwemlessers (incl. wachtlijst) over en int het 
zwemlesgeld. 

• De BSSA coördineert de wachtlijst en alle andere administratieve beslommeringen 

• Wiekslag levert tegen een vergoeding vrijwilligers welke zwemles geven op donderdagavond 
en zaterdagmorgen.  

• Wiekslag houdt wat betreft deze lessen zijn eigen identiteit. 

• Er wordt niet meer 2x per week een half uur gelest maar 1x per week ¾ uur. 

• Lessers hebben vrij toegang tot een door de BSSA georganiseerd oefenuur. 

• Diploma zwemmen wordt door de BSSA georganiseerd 
 
De samenwerking is ingegaan op 1 september 2017 en de nodige contracten getekend. 
Het eerste gezamenlijke diplomazwemmen was op woensdag 11 oktober. 
Door de samenwerking zwommen er zo verschrikkelijk veel kinderen af dat het zwembad werkelijk 
uitpuilde. 
Om reden van de veiligheid is er besloten dat er ook weer op zaterdag afgezwommen kan gaan 
worden onder leiding van het Wiekslag kader. 



Op zaterdag 16 december werden er in totaal 40 zwemdiploma’s uitgereikt door niemand minder 
dan de burgemeester van Alblasserdam. 
Helaas hebben Truus Spek en Judith van Pelt besloten om per 1 juli 2017 te stoppen met het geven 
van zwemles. Marika Bosman was na het behalen van het C-diploma van zoonlief al eerder gestopt. 
 
 


