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Geachte zwemmers en ouder van zwemmers, 

We gaan weer beginnen. In de vakantieperiode is er veel gebeurd. Wij hebben afscheid moeten nemen van vele senioren 

zwemmers die hun sportieve loopbaan bij een andere vereniging voortzetten of die op grond van een nieuwe maatschappelijke 

carrière zijn gestopt met zwemmen. Verder hebben we afscheid genomen van Kees Agterdenbos die zijn trainersloopbaan heeft 

beëindigd. Ook hebben wij in de vakantie het treurige bericht ontvangen dat in de vakantie Dick Bergsma is overleden.. We 

zullen hem missen. Ria Hillebrink is al geruime tijd uitgeschakeld door ernstige rugklachten en haar terug keer is voorlopig nog 

niet te verwachten. Slava Bougrimov is vorige week geopereerd aan zijn hart en is ook enige tijd afwezig. Wij wensen hen 

uiteraard van harte beterschap. 

 

Vanwege het beperkt aantal zwemmers en trainers hebben we enkele trainingstijden en indelingen moeten aanpassen om alles 

passend te maken. Omdat zowel de NJJK en de NK samenvallen is voor dit seizoen besloten de junioren en jeugd zwemmers 

samen te laten trainen. Er wordt een verdeling gemaakt in een A selectie en een B selectie. De indeling is door de trainers 

samengesteld. Van de indeling  van de instromers/minioren en junioren/senioren B selectie bent u door het zwemsecretariaat al 

op de hoogte gesteld. 

 

Maar zoals eerder vermeld gaan we weer beginnen in ik wens iedereen dan ook ontzettend veel succes en veel plezier. 

 

In mijn laatste nieuwsbrief had ik u nog de resultaten van de NJJK in Eindhoven en de jaargangfinale beloofd. 

 

 

 
 

In Eindhoven werd door onze zwemmers weer hard gezwommen wat 

resulteerde in 6 veroverde medailles. Bryan had wederom een belangrijk 

aandeel met 4 gouden en een  bonzen medaille. Sanne won een zilveren 

medaille. Klasse hoor. Bryan won eveneens het Arenaklassement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
De laatste wedstrijd van het seizoen van de minioren was weer een groot succes. Na anderhalve week  doortrainen hebben onze 

minioren zich weer goed laten zien op de jaargangfinale. De sfeer was goed en gezellig. De tribune zat helemaal vol. Het publiek 

moest zelf op de trappen gaan zitten. Iedereen werd goed aangemoedigd. 

 

Onze vijf zwemmers (Sem, Robin, Ingmar, Karol en Sem) hebben het ontzettend goed gedaan. Ze moesten zowel in de ochtend 

als in de middag zwemmen. Voor Karol was het de eerste keer dat hij mee mocht doen aan de Nederlandse kampioenschappen. 

Hij vond het heel spannend en dat merkte je ook aan zijn start. Toen hij eenmaal in het water lag zwom hij fantastisch. 100 m 

rugslag 13e  en 50 m vlinderslag 16 e . Goed gedaan hoor.. Sem Agterdenbos ging voor de  lange afstanden zwemmen (400 m 

vrije slag) Hij werd 6e. Ook zwom hij de 200 m vrije slag 5 en de 100 m vrije slag .Op beide afstanden werd hij 5e de. Al zijn 

tijden heeft hij verbeterd. Prima hoor. Sam Boom stond 3 maal aan de start. Ze begon met 100 m 

schoolslag daar werd ze 7e . Daarna de 100 m vlinderslag waarop ze 19e werd en tenslotte op de  en 

200 m wisselslag werd ze 22e.  

 

Ondanks dat Robin net bij ons is komen trainen heeft ze het fantastisch gedaan. Ze begon met 100 m 

rugslag waarop ze net buiten de prijzen zwom (4e). Daarna zwom ze de 200 m wisselslag. Ze lag aan 

het begin aan kop maar werd op het laatste ingehaald. Met een mooie tijd werd ze tweede. Haar 

laatste slag was de 50 m vlinderslag die ze ook heel goed heeft gezwommen. Ze veroverde haar 2e 

zilveren medaille . Klasse hoor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De laatste zwemmer was Ingmar. Hij had er heel veel zin in en dat was wel te zien 

ook. Bij zijn eerste afstand gaf hij direct zijn viste kaartje af. In een hele spannende 

wedstrijd t.o.v. van zijn concurrent wist hij door een hele goede finish als eerste 

aan te tikken met een mooie tijd. Daarna moest hij 100 m schoolslag zwemmen. 

Zijn opzet was kort achter nummer 1 te liggen en daarna te versnellen maar de 

afstand was te groot en hij tikte net als tweede aan. 's middags moest Ingmar 100 m 

vrije slag zwemmen en 50 m vlinderslag. Op de 100 m vrije slag ging hij niet 

voluit want hij wilde al zijn energie sparen voor de vlinderslag die hij daarna moest 

zwemmen. Hij wilde wel op het podium komen en dat heeft hij gedaan. Hij tikte 

als derde aan. Op de 50 m vlinderslag ging hij meteen voluit en liet zijn 

concurrente ver achter zich. Hij tikte als eerste aan met een fantastische tijd van 

34,62. Dit betekende gelijk een jaargangfinale record. Fantastisch gedaan kerel. Al 

met al een hele mooie dag voor onze zwemmers. De trainers (Gerard en Ingrid ) 

waren dan ook zeer tevreden. 
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Zoals u wel gewend bent deel ik altijd een compliment uit aan iemand i.v.m. een wel opvallende prestatie of gebeurtenis. 

Zo hadden we in  

2013    2014   2015  en  2016 

 
 

in       Z ZZ  

 

 

 

 

                                    

Dit jaar zal bij een opvallende prestatie of een gebeurtenis het volgende plaatje " De Goed gedaan bokaal" voor de tekst worden 

gepubliceerd. 

Ik wens u dit seizoen veel leesplezier. 

 

uw verslaggever 
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